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Täiskogu otsustab küsimust Päewakorrast ära wõtta.
Genf 17. sept. (ETA.)
hulolekut kokkuleppe puhul rahwasteliidu
(Õhupostiga oma erikirjasaatjalt.) Eesti nõukogu ja Eestr walitsuse wahel Eesti
wähemusrahwuste küsimus tuli tänasel nõu wühemuste küsimuses, awaldas saadik Pus
kogu koosolekul amtusele wiibimata pärast ta tänu nõukogu liikmetele, aruandjale ja
Greeka-Jtaalia tüli käsitamist. Nõukogu peasekretäärile täieliku waswtukeku puhul,
poolt nimetatud aruandja Eesti wähemus mis nad läbirääkimiste ajal tema riigi was
rahwuste küsimuses, Brasiilia esitaja nõuko tu üles näitmmd.
gus Raoul de Rio-Branco (Brasiilia saadik
Kui läbirääkimised Eesti walitsuse ja
Bernis) tähendas, et wastawalt nõukogu ot nõukogu wahel on kestnud kats aastat, ole
strsele 31. aug. on Eesti esitaja ühes mõnede nes ste sellest, et Eesti walitsus soowis saa
nõukogu liikmetega nimelt Prantsuse, Suur- da täielikku selgust kohustuste üte, mida te
Britannia jaßootfi esitajaga ja aruandja en da paluti enda peate wõtta, enne oma nõus
daga arutanud tema poolt 26. aug. 1923. oleku andmist nende wasiuwStmffekZ. Kui
esitatud memorandumi ettepanekuid.
gi Eesti rahvas on loomu poolest tagasi
Pärast uut nõupidamist Eesti esitajaga hoiMk, kui temal soowitakse kohustuste San
on aruandjal wõimalik nõukogule esitada da wõtmist, on ta lugematutel kordadel an
Msolutsiooni kawa, millele tuleb lisaks hra nud tunnistust sellest, et ta olude peale waa
Pusta seletus. Resolutsiooni ettelugemise tamata oskab alati pidada oma sõna.
ning saadik Pusta seletuse järele soowitas
Nõukogu esimees viscomte Jshii awal
aruandja wastu wotta resolutsiooni, teata das kõikide nõukogu liikmete nimel tänu
waks wõtta saadik Pusta seletust nina was saadik Pustale tema wäärtusliku abi eest
tu wõtta selles seletuses toodud tingimised. aHn arutamisel,, mis on woimaldanud leida
Aruandja ettepanek wõeti ühel häälel was nii õnneliku lahenduse.
tu. Aruandja wõtab uuesti sõna ja paneb
2l. sept.. (ETA.)
nõukogule ette, saata nõukogu koosoleku pro
tokolli täiskogule ühes soowiawaldusega, et
(Oma erikirjasaatjalt.) Rahwasteliidu
täiskogu wõtaks Eesti wähemuste Minnrse täiskogu wAtis oma päenmtorrastiira Eesti
päewakorrast ära. Ka see ettepanek wõeti wähernusvahwuste küsimuse, aHa lõpuliku
ühel häälel wastu. Wüljendades oma ra- lahendamise pärast nõukogus.
Niigi tusbatööstust kawatse
taLse ümÄer
muuta.
!!ne Msiaseltsi põhikapitaakiks õSV miljoni
marka.

mise alal ees on, siis kawatsetükse ettewõtte
finanseerimiseks praegust riiklist turbatöös
tust' sega-aktsiasellsiks nimega „ Eesti elektri
ja turbatööstus" ümber muuta.

Sellekohane põhikirja kawa on juba
Kuna riigi turbatööõtusel praegu suu wäljatöötatud ning tuleb lähemal ajal rii
red kawatsused Lääne-Eesti elektrofitseeri- gi turbatööstuse nõukogus arutusele.
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Põhikirja kawa järele jääks aktsiaseltsi
ülesandeks turbarabade ja tveejõudude
igakülgne kukutamine ja tarwitajate wa
rustamine erektriwoolu ja turbaga. Põhi
kapitaaliks on ettenähtud 500 milj. mrk.,
m-is jaotatakse 20.000 nimeliseks aktsiaks
igaüks 25.000 marga suuruses. Nendest
aktsiatest omandatakse riigile wähemalt
10.000 aktsiat, mille walitsemine wabariigi
walitsuse hooleks jääks. Ülejäänud 9.99^

aktsiat wõidakse tarbekorral eraettewõtetele ära zniiüa.
Riigi turbatööstuse aktsiaseltsiks üm- ;
bermuutmise! loodetakse ka wäliskapitaali
suuremal hulgal ligi tõmmata. Nii pee- !;
takse praegu läbirääkimisi ühe suurema wäljamaa ettewõttega, kes üldiselt nõus
on meie turba- ja elektritõöstust suurema i<
summaga sinanseerima. :

2—

Nr. 253

ia t a
' KheW» f« MzwgMst.

Kommunism impeeialismi jälgedes.
Paljud Wene kirjanikud on püüdnud da pesakonda puudutatud on, seal astub
näidata oma teostes, et Wene rahwaS usk nende kaitseks kes wõiks see küll olla,
sik ja jumalakartlik on, et temaS sügaw mõtleb lugeja ei keegi muu, kui kolmas
õiglustunne peitub, et see üks wäheStest internatsionaal oma Tallinnas asuwa lehe
rahwaStest on, kelle tegusid suurmoel ja alt läbi.
ruism juhib. Seda crwumift on hoolega
Kitid aSjata on arwata, et see ainult
laialilaotattid ja tema uskujaid leidub pai meie jttüres nii on. on ju weel mee
ju, PoaaSjaliMt müidugi w»nela?te enMe les Msas Ädne WvlMtse häälekandja
keskel.
ÜB, küiKkS Wene MMife häMkandja
Mttle aga awaneb hoopis teine pilt SerafiMi, tunÜid mmwryWst tegelast, äge
Wenemacht ja rnhwaft. Itke selle rahwa
dalt kallama Äkome lvalWis sel
ajaloo libisedes, tema rnksisest ksidikast tä le mehele meeKWMma yoKaS, et S»»me
napatzwani, nafcmc, et tema iseloomu alg juba ammu isWisSw on. Tödmulik, ka Mvsk
joon imeselgösti esile tungib, kuid kahjuks wa kroonu ja teina nMrttdtstvnaal peab
pole see ei sügaw õiglustunne ei ka altruism, Moskiva impertäMlM agente kaitsema, ol
waid kõige katmatmn ja jäme imperalifm, gu need siiS pMiiNvid, Wdimulikud, kõrts
teise omanduse ihaldamine, teise wabaduse miknd ehk awdlikttd salöküülajad. Kulu
rõhumine. Jmpöralistline oli Weneniaa tas jn MosMa Me Mile nii Palju raha.
warjäägi würÄide, tatarifegu tsaaride ja Ühesõnaga, meie ees on selge pelt püsiwast
saksawerd keisrite all. Aastasajad weeresid jselosmllft ja kawÄiNdlatest püüetest. Meie,
ajamerde, walitsejate sood waheldusid, knid eesklased, kellele saatuse povlt see raSke üles
rahwa iseloom jäi endiseks. Toetades oma anne määratud—Wene naabrid olla, peame
puhtfüüsilise ülekaalu jämeda jõu peale, kõige terawmnalt tema iseloomu tundma
lökS Wenel ka tõesti korda ajajooksul kõiki õppima, tema tegewnst jälgima. Sellejuu
oma naabreid allaheita ja nii omi soowe reS ei tohi meie end ühegi silmamoonduse
tevStada.
läbi ülelüüa lasta. Ci tohi silmapilgukski
.Nüüd, meie päewil, kus Wenemaal jäl uskuma jääda, et meie naaber praeguse sei
le uuS walitsejasugu on ja nimelt juudi sukorraga leppinud, ja rahulejäänud on.
komMiSsarid, ka nüüd ei jäta see Wene Sellest näide: Tänawu kewadel asutati Tal
rahwa algjoon ennast awaldamata. Enam linna sodimas,, sadUmcltõõliste „transport
lased suured apportumisttd on oma wäliS ühing", iniS aga mitte harilik tõõMte ar
poliitika täieStt Wme rahivusluse ideolao tell ei olnud, waid midagi muud, ja hoopis
gia peale rajcnrad; see pole ci mingi kom hüwittiwamat. Sellesse ühingusse wõeti
nmnistline, ega ka proletaarliS-intvrnat ainult kommuniste, streigiohütajaid ja tei
stonalistline, waid puhas Suur-Wene polii se Eesttle Waenulist ollustd. Palgad ühin
tika kõigi temale omoSte suuruse unistus guliigetele olid määMud (kuni M.OM
tega, tsükmi-loomusega ja allaheite kawat kuus), kaZjmkreS nii wäga selgelt nmdüta
süstega. .
kaisitti, et tvaädake NäÖuö taga on Ki
Huttntaw üksikasi. Hiljuti tabati Petferi kidel töölistel sarnane seisukord. Oli
maal selkkond Wene salakuulajaid. Mõned awalik saladus, et „ ühingut" üks meie sõb
neist olid seni Eestis ägedat maruwmesist raliku riigi saattond fundeeriS. Iseenesest
monarhiftlist propagandat ajanud. Kõmmu muidugi wäike asi, kuid iseloomustaw: ka
nist-monarhist wõi monarhist-konnnunist kõige harilikumaid majandussist toimetusi
kuid kõik nad töötasid Wene rah
tarwttatakse seks ära, et> poliitikat teha,- ja,
wuslise imperialistlise üleSande kallal
meile waeimlikku posiMkat.
WÜdes rahulisele naaberriigile wõimaliAastasadade joofful on Wene rohiva ise
kahju teha, teda äraneelamisekS loomu algjoone imperialism muutmatalt
walmistada. Teine iseloomustaw üksikasi. püsinud, sellepärast ei ole mingit Põhjust
AjakirjmümS tõi ette mõned näited Pet arwata, et La ka nüüd muutunud oleks.
seris asuwate pagulaste eeSsiwaenusifest Tuleb ta kaS tsarismi wõi kommunismi
tegewusest. Reed endised kubernerid, kam sildi all, isika on ta üks ja seesama, astub
merhärrad, pristawid ühes kohaliste wai ta meiega ühendusesse poliitiliselt wöi ma
nmlikkude ja kõrtSmikkudega on Petferi ta jandussiselt, ikka on ta siht üks ja seesaina,
lupoja niiwõrd oma mõju alla wõtnud, et siht, mida ta aastasadasid jälginud ja jõu
fee Eestile juba ebasovwitawaid üllatusi dumööda teostanud teiste allaheitmise ja
walmistada aywardaS. Nüüd aga, kus fe- rõhumise näol. Meie kallilt wõidetud ise
seiswus kohustab meid sellepärast pingul
datud tähelpanule ja erksale walweloleku
Igale suitsetajale olgu teada, et Eestis kõige pare
-le. M.
mad paberossid on »tEDQ" jj) f|3(XlOII"
Nõudke Igatpool. O-B. MTubdk".

Zsska wara«d«sed. z
Sir John Netesifse romaan.
See otsus teostatigi, sest krahlvi seisukorras ei tul
nud' kõige wähematki muutust. Ainult teeleminek tuli tci
se päewa hommikuni edasi lükata, sest hobuste muretsemt
ses tekkis wiiwituS.
Nii oli siis don Esteban kahe täie päewa wõrra eks
peditsioonist ees; ja et ekspeditsioon kaunis pikkamisi lil
kuS, sai wiiwitnsest warsti kolmas päew.
Oli kolmanda päewa lõuna paiku, kui krahwi seisnkor
ras järsk muutus tuli. Tema kahwatusse näkku ilmus
jälle puna. Tema tuhmiks läinud silmad lõid jälle la
rama lootusest ja tegnjöust.
Haige ajas end ilma wõõra abita oma asemel istu
kile ja hüüdis oma rawitsejate kohutuseks käskiwa hää
lega:

Pange minu hobune sadulasse! Kutsuge Diego
Munoz! Ühe tunni pärast läheme teele!
Asjata püüdsid Susanna ja BonifatsiuS teda asemel
hoida. Krahw oli silmapilkselt endiseks muutunud ja
nõudis kõikidelt tingimata sõnakuulmist.
Ta läSkiS tuua pudeli wana Bordeaux wiina ja tüh
jendas selle ühe sõõmuga- Bonifatsius pidi temale aru
andma ekspeditsiooni äraminekust ja kõigest sellest, mis
wäljaspool tema tuba oli tehtud.
Kõik, miS tema juures tema minestuse ajal oli sün
dinud, näis temale täpselt teada olewat. Kuid ta hoidis
oma haigust puudutamast, ja kui Bonifatsius temalt bai
guse üle julgeS järele pärida, wastas krahw karmilt ja
waljult, nii et Bonifatsius paremaks arwas waikida.
Kõik krahwi käsud olid selged ja kindlad. Nad näi
tasid, et krahw mitte ainult oma endise kehajõu ei olnud
tagasi saanud, waid ka oma waimujõu.
Teeleminek sündis tõesti ainult natuke aega pärast
seda tundi, mida krabw oma ärkamisel oli määranud.

PüljaHäewal, 23. sept. 1533.

Dr. K. A. Hermanni haua
samba awamiseks.
Kustumas ja kadumas on meie ärkamis
aja paremad ja ärksamad tegelased Mb
järele neist ainult mälestus ning nende
ivaimusünnitused. skuid ka need mälestu
sed ja wvnnulstmnitused on ununemas.
Ometi on aga meie kodumaa asiüugn
tvatawat ajajärku esitajate mnneSte elulugu,
ja unustvSeZ andmed nmg kavtados
mälestused NnimaTte kohta, kNtaksime sel
gega ühes ka ajaloo põhijooned ning ise
ävcüdttsed. Tunneme ju Janusem, Jcckdb
som, Krentzwaldi, Hurti j. t. ajajärku, kel
lede nrmedega on meie ajalugn lahutama
ta seotud. Need mehed cm meie arenemis
«FgaftineÄ tooks nmg edasiattajateks olnud
ja iwAeStus neist peab iga/tgene ja kadu
mata olema.
Ka Dr. K. A. Hexmann, kelle hauasam
ba awamispidu täna ' TarwS pühttsetakse
ja seega mälestus temast jääwimstatakse,
oli oma ajajärgu tähtsam esitaja, kellel ha
rnbdasekt soe ja õiglane süda oli oma kah
wa wastu ja kellel oli palju wvmmvstust ja
head tahwnst selleks, et igal alal kaasa ai
data EcSsi «chwa arenemisele, ning kulWnckHHmna tösbmifÄe, ühtlasi gga ka
stÄeadwuse kaSwaramisele ning rahwa
üheks pereks kogusmssle. Tõustes wäikeS
test osicheft, oli ta ennast fuuwud omal
jõul üles kiskuda kuni ülikoolini. Esmalt
õppis ta siin usuteadust nmg hiljem keele
teadust, mille kohta tal head anded olid
nmg ühtlasi ka hnwi tundis. Tema elu
loost nllsme, et ta wäga mttmekestste huWidega meeS oli, nii õpid ta usuteadust,
keeleteadust, muusikat, annad kseketeadlifi
vaomatmd, kompvnverib, kirjutab jutte ja
näitemänge ning toimetab poliitilist lehte.
On avusmchaty, et sarnase mttmekesistrse
juures ka omad puudused kaasas llittvdd,
sest pole wvmNÄÜk kõike PÄHjaisikutt oman
dada. Kuid fee on pea kSM« selleaegsete
cSvcüMnde tegelaste tundemärk ja teisiti ei
saanud see ollagi.
Dr. K. A. Hermanni tegewust wõiane
kolme suurde grirppi jaotada, millega kaa
sas wevl wärkf«mrd tegevusharud käiwad.
Need oleks, muusika,. keeleteadus ning. selts-,
konnatöõ. Tema mmksika kannab asjaar
mastaja tööde iseloomu ning neid ei saa
kõrgest kunsti seisukohast arwustada, kuid
tema töö kogmmÄje on suur, sest wõib pea
aegu õigusega öelda ta on meie rahuni
laulma pannud. Scrma suur on ka tema
mõju meie muusika edenemise peale olmid.
Siin on just tänuwäärt tema alustaw te
gewnS muusika ja muusika kirjanduse alal.
Ka E. rahwcmniside kogumine on temast
algataja saanud. Keelesixrduse alal on te
ma tähtsam tööwili „Eesti koele gramnva
tika", mis 1884. a. ilmus, ning E. kirjan
duse ajalugu. Jlnumud töö on mitme
külgse arwuStuse peale waatamata meie
keeleteaduses lugupeetud seisukoha woitrntd.
Keeleteadusest kõneldes ei saa ka nimeta
mata jätta, et Dr. K. A. Hermann ka Tar-

Kindluse uus komandant Munoz sai käsu wiis oma
kõige paremat meest ühes asjatundlikkude juhtidega krah
wile ratsa kaasa anda. Kui kõige tugewamaid hobuseid hea
ga anda ei tahetud, tuli neid wäewõimuga wõtta.
Kuid hobuseid oli nüüd küllalt saada, sest paljud ist
knd olid apashide kartusel lääne-poole põgenenud, oma
loomad maha jättes.
Kui krahw oma mõlema kaaslasega maja rõdu alla
'ilmus, oli kõik ärasõiduks walmis.
Sadamalinnast wälja saades arendas krahw ratsu
tamisel nii suurt kiirust, et juba teise päewajaama jõu
des mitmed hobused täiesti ära olid aetud ja nende ase
mele uued tuli wvtta.
Kolmandal päewal jõudis krahw ekspeditsioonile jä
rele. Teda terwitati tormiliselt ja ta wõttis ekspedit
siooni ülemjuhsimise kohe enda kätte, don Carboyali
suureks pahameeleks, kes heameelega ise ülemjuhataja
oleks tahtnud olla.
Hoolimatult ja armutult ajas krahw oma rootusid
edasi, et ärawiidetud aega jälle heaks teha. Ta rekwiree
ris wäelvoimuga teeäärsetest taludest ja mõisatest hobuseid,
neljandamal päewvl jättis ta kõik hobueeslid pakkidega
maha, et rutemini edasi jõuda.
Se? sündis samas talus, kus senjoora DoloreS wii
mast ko"da enne apashide kätte wangilangemist öömajal
oli olnud. Sõnum apashide kallalewngimisest jõe parwe
juures oli aruwamata konibel juba siia jõudnud, see
pärast otsustas krahw lühikese puhkuse järele teekonda jat
kata. jättes maha need. kes juba liiga olid wäunnd. nen
de hulgas ka ja Susanna.
Nätsu tati öö läbi. Natuke aega enne koitu jõudis
krahw parwe ligidusse ja peatas siin tükikeseks ajaks, et
hobuseid ja mehi namke puhata lasta.
Kuid seal tmrflS äkki del Cerro mõisa poolt rakett
pimedaSie taewcSse. See märguanne sundis krahwi kohe
puhkust lõpetama ja edafi minema.
Kui krahwi umbes 180-mebeline salk hommiku hä-

tu Ülikoolis 1899. a. kuni surmani E. keelt
lektori ametit Pidas. Peale tähendatut
alade wõttis ta weel agarasti sellskvndsi.
kust elust osa. Ajakirjanduse alal toimetas
ta neli aastat „Eestt Postimeest", siis os
sis ta „Pärnu Possimehe" ära, tõi ta Tar.
tu ning tõksis ta efimLjeks päewaleheks
kirjanduse abil pärandame te
matt luulettkfi, jutte ja näidendid. Efime.
sed on poaoSjalikutt komponeeritud wiisidl
jaoks loodud ning sellega vahwale üldtutta
wad. Neist jätatvad mõned lugeja täiest
külmab, teised aga Pafttwad pea täielikkr
hMstt nrönu.
Soe oleks lühidalt kõik sellest mehest
kolle mälestuseks täna hauasammas awcv
takse, mälestuseks selleks, et keeleteaduses,
muusika ja ajakirjanduse ajaloos jääb Her>
manni fui aggxa rMMegelase nimi cmA —n.

Nõudke ainult
ju-mr

taMMHi ja kompvekke.
Tallinnas, Rüütli uul. 2.
Kõnetraat 12-29.
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Kõik Eesti suitsetab
A.-S. „ASTORIA"
kõrge headusega aromaatlisi paberosse

SULEIKA

Otiaro ia tõesti hea
on tubakas
nUPiSüLSH"
nl. 75 mrk.
1/1 JAFEIIE".

maruseS jõest üle oli läinud, leidis ta mahapõlenud par
wemaja kohalt wõitluses langenute surnukehi, miS shaa
kalitest, metSkoertest ja raisakullidest juba pooleldi ära
olid söödud. Oli näha ka muid wõitluse jälgi.
Need tundemärgid olid krahwile hoiatuseks, et ta ai
nult wäga ettewaatlikult edasi wõib minna, sest muidu
wõiks juhtuda, et ta täiesti ettewalmistamatult waenlase
pease satub.

Oma kuumast werest hoolimata oli krahw siiski liiga
kogenud sõjamees ja liiga heast tulekoolist wõitlustes Al
shiirias läbi käinud, kui et ta uisapäisa edasi oleks wõi
nud minna, ilma ettevaatuse abinõusid tariviwsele wõt
mata-

Ta saatis patrullid ette, kes warsti tagasi tulid,
teid tuues kaugest püssilastmisest ja indiaanlaste weidrast
monööwrist, kes parajasti oma ratsanikud igale poole wälja
olid saatnud, et nad hagu ja muud materjaali tooksid,
millega kaitsjaid mõisast wälja suitsetada.
Ainult stmre waewaga said krahwi luurajad ära
hoida, et indiaanlased neid ei näinud. Kui aga apashide
ratsanikud piirajate juure tagasi olid läinud ja need kaits
jäte iväljasuitsetamisele asusid, wõiS krahw rahulikult oma
esiewalmistusi teha.
Krahwi korraldused olid nii ettewaatlikud ja täpsed,
et wõitnaldasid indiaanlaste täielikku üllatust tormijooksu
ajal.
Üks salkkond tvalgeid waldas kohe hobused, keda ainult
wähesed walwurid tvalwasid, ja Pildus nad laiali. Teine
salk kapten Perez'i juhatusel püüdis õõnesteede juure pää
seda, et indiaanlastele taganemist mägedesse wõimatuks
Leha wõi seda wähemalt raskendada. Krahw ise oma peel
salgaga tungis indiaanlastele selja tagant kallale.
Nii siiS sündiski, et mõisa kaitsjatele wiimasel sil
mapilgul, kus nad endid juba kadunuks pidasid, äkki abi
ia Pääsmine tuli.

MhstzZswaZ. SK. sept. IKS?.WZWMOUK.
SlügttccjtijaMc axstmVmnõ
nufg iafp&c rebV?õeeL?mMe.
Senine arSimvinndmise kord kõlbmatuks
tunnistatud.
- •' J* töö-hoolekandeministee
rthMts koosolek riigiteenijatele arsti
abiandnnse takside rewideerimise asArstide liidu esitaja Dr. Sarw toonitas, et
ruglieemjocke peaks Nwimalirs antama üks
kõrk missuguse arsti poole pöörata; riik
tasugu arstiabi kuludest ainult teataw
tl no laksmaa rakud summa, kuna wõimalik
pmcdlljääk vngiteenM oma kanda jäägn.
Usaldusarstid olgu kindlapalgalised, nende
ülesanne peaks olema rawitseimse korral
damine ja järelwalwe.
Arstide Indu poolt esitatud kõrgendatud
arstiabi takse tvõib ennem keskmisteks kui
kõrgeteks lugeda.
Rahaministeeriumi esitaja arivates ei
wõi arstiabi andmise takse kõrgendada, sest
see wiiks riigi eelartve tasakaalust ivälja;
sedasama arwab ka riigikontrolli esitaja.
Lõpltks tunnistati siiski tarwilikuks praegu
seid arstiadiandmise takse kõrgendada ja se
nme arstiabi korraldus täitsa ümbertöö
tada. ;
Riigiteenijatele tuleb tvaba arstiwalik
wõimaldäda. Une arstiabi korralduse wäl
jatöötamine jäeti töö-hoolekandeministee
riumi hooleks.
Eesti-Liiti s'embalsHMM
sõlmimise eeltööõ Liitis.
„Jonnakas Sinas" kirjutab 20. sept.:
Sel nädalal tuleb arutusele rahaministce
riumis. töösturite, ärimeeste ja eriteadlaste
ofawvttel Eesti kaupade nimekiri. Nagu
nimekirjast näha, ei ole eestlased suutnud
endid hoida kiusatuse eest wvisklda Läti
saadustega. Läti on küsinud Eeötilt soo
dustnsi tooresainetele ja poolwalmis wav
rikusaadustele, aga Eesti Lätilt ainult
Malmis MabrikusaaduStele. Wastuwniclusi
on manufaktuurtööstnrite poolt, kes Prae
git on oma Mabriknid uuendamas. Nemad
ci ole sooduste andmise Poolt Eesti tcks
tiilkaupadele. (ETA.)
Suueem eVskurstoTie' 'Ninbi
ja Jõõp
resse.
Wabrikantide ühisuse poolt on korral
tzgtud suurem ekskursioon Pärnu lähedal
asuwatesse suurtööstuse ettewõtetesse. Wäl
jcisõit Tallinnast on täna hommikul; õhtu
poolel kawatsetäkse waadata Sindi kalewi
wabriküt ja Jõõpre turbatööstust, kuna
eZmaspäewal Tori jõele, uue kawatsetawa
hüdroelektrijaama asukohta waatama min

Kai a;
lliiifc MSMWhUfe lseZm MKxKWme.
Eilaf-l koosolekul 19 põllumehele iil- S miljoni marga laenu määratud.
22. septembril s.a. oli esimene riiklise kahes osas 15 aasta peale, M. K i i r,a k s'ile
maaparanduse laenu määramise komisjoni Narwa mõisas skudrnal Tarwnlaal 238
koosolek Põllutööministeeriumis, kus järg tuhat mk. kahes osas 15 aasta peale, O t mistele põllumeestele maaparanduse laenu t o T r e süle, tasuta maasaaja Pilka mõisas
määrati:
Tartumaal, 288.000 marka kahes osas 15
aasta peale, Ruto f f, Waiwaras Wirn
Aleksander Rogerile, Käwar
di talu kohaomanik, Wana-Karistvs Wil maal, 194.400 marka kahes osas 12 aasta
landimaal 374.400 marka, kahes osas 12 peale, Fr.Ka s k, Männawilu talukoha
aasta peale, Kalbusele, Kaljapülga ta omanik Riiseperas Harjumaal, 288.000 mk.
luomanikule Minimaal 336.000 marka, kahes osas 12 aasta peale, Hans Mil
kahes • osas 12 aasta peale, Joosep ler, riigirentnik Elwas Tartumaal 223
Re i nholmile, Tõhelgi asunikukvha tuhqt marka kahes osas 12 aasta peale,
Pidajale Harjumaal 194.400 marka 12 aas
0 §•, Giner, Mhri-Pargi talukoha
ta peale kahes osas, Kustas Tonk omanik Walgamaal, 223.500 marka kahes
mannile, Kaldapealfe talükcha omani osas 15 aasta.peale, Ed.Ke l l o, Uusülle Läänemaal 374.400 marka kahes osas Aw talukoha pidaja Wirumaak 288.000 m.
12 aasta peale, Jaan Johan nso u i kahes osas 12 aasta peale.
Peale selle waadati läbi Artur Bachü,
le, Harjade talukoha omanikule Wiljandi
maal 374.000 marka kahes osas 15 aasta .neousäare talukoha omniku maaparanduse
peale, Ha nsL ui g alle, asunikukoha pi käenu palwe Rannus, Einbergi Ristil, Jo
ja Karl Tobro Kaareperas ja
dajale Ropka mõrsaS Tartumaal 283.000
mkati
käemeeste
allkirjade puudusel järami
marka kahes osas 12 aasta peale, Ed. Bi r fe kovsosi-kuni edasi.
el r 9 ile, Sepa talu omanik Harju
Reed maaparanduse laenu palwed, mille
maal, 288.000 marka kahes osas 15 aasta
de
kohta eelplanmd. eekarwed ja käemeeste
peale, H a n s K u i küle, Kiwikatku koha p'Puudusid, jäeti tähelepanemata.
daja Harjumaal 336.000 marka kahes osas
Maaparanduse
laenu määramise komis
15 aasta peale, Aleksander Liblijonl koosowkltk awldati juurekutsutud asja
Hansu talu omanik Harjumaal
50.400 marka 12 aasta peale, Peet J o - tundiate poolt soowi, et maaparanduse lae
hannsonile, Lellessaave talukoha oma uu pealt wõetaw protsent kuni 4 prosendini
amgdated siiaks, sest et praegune 6 protsenti
mk Järwamaal 336:000 marka kahes osas llkelnga
kõrge on ja teiste riikliste laenude
15 aasta peale, Jo h. Zimme r m a n rorwak,
mis
2 protsendini wälja autud,
uile, Mäe talukoha omanikule Lääne pmnlmeostelekuni
ülekohtune tundub.
maal 374.400 marka, 2 osas 15 aasta peale,
«SJjSnjpe ntaaparatibufc laenu määra
MartinLudri, Knwhänna talükvha
itifse
koosolek mägrati 6. okt. pea
omamkule Viljandimaal 238.000 marka le
- " -—dv.
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WilMndi niiituse awamine.
(Traaditeel Wiljandist.)
Wiljandi näitus awati eila kell 1 pae
wal. Awamise kõne pidas- põllumeeste
seltsi esimees hra Lauri. Järgnesid ter
wrwsed põllutööministri A. Keremi ja
haridusministeeriumi esitaja hra Olliku
Poolt; peale selle loeti ette mõned terwitus
telegrammid.

Näiwse awamise ajal olid mõned pa
wiljonid weel kordaseadmata. Õhtupooli
kul hakkas wihma sadama, mis üldist mee
leolu weidi rikkus.
koosolek
on esmaspäewal 1. oktoobril kell S p. l.
Päewakovras walitsuse waZKnnised arupä
rimistc peale ja mõned seaduseelnõud.
Korfu ewakueeri-mine
algm?ud.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Ateenast telcgrafeeritnkse, et skorfu ewa
kueerimine itaallaste Poolt on juba alga
und. Itaalia suurtükiwagi on juba laewa

deke asetawd.

HtspÄSMMs fcrttöiffc fõju
kohtud flsse.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Madrndist teatatakse, et kmungkLKu de
kreediga on kodanikkude kohtute tegÄchzs
Hispaanias seisma pandud. Nende ase
mele seatakse sõjakohtud.

BeArin, 21. sept. (ETA.)
Madriidist teatatakse, et
walmistab Walget raamatut, milles ebte
pannakse, et Hispaania Gibraltari

tvastu Zvahetataks.

Serbias mäss
Puhkenud.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
, "Tuleb teateid, et ka Serbias on Bulgaa
ria eeskujul kommunistlik mäss lwhti puhid
nud, mille eesmärgiks olla monarkia ja Lõu
na-Slaamia praeguse walitsuse kukutamine.
BulgttNLius mäss. muhu
sUVtttud.
„Havas'Lle" teatatakse Sofiast, et walit
suse mägede ja kommunistide wahel on wõit
lusi olnud Stara-Zarogas ja kahes teisest
kohas. Kommunistid saanud lüüa ja pilla-»
tud laiali, kusjuures nad oma surnud Ja
Haawatud maha jäwud.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Sofiast tunnistatakse nüüd, et kõmmu
nistid Bulgaarias mässu on tõstnud. mis
aga walitsuse poolt maha surutud.
Wastdeselts BootqZ.
Berlim, 22. sept. (ETA.)
Warssawist teatatakse: Kuulujuttude
puhul, et sõjawäes on tekkinud wandeselts
Witose koalitsiooni kabineti wastu, wõtab
walitsus tähtsaid ümberpaigutusi sõjawäes
ette. Warssawi toodakse wäed, keda walit
sus kindlasti arwab usaldada wõiwat.
LähiSesed teated.

on üldiselt suur. Iseäranis energiliselt on hulk wõrkude ostmiseks kasukatud. Tallinna
laenusid wälja wõtnud meie põhja ranni lahedal ka moowrite nruretsemiseks.
kill astuvad kalamehed ja ühisused. Üldse
Kalatööstuste asutamiseks pole seni lae
on seni laenusid wälja autud ligi 5 miljo
nu
nõutud. Sarnane nähtus on sellega se
ui marka. ' /
Lääne-, Saare- ja Pärnu maakondades'ede letataw, et kalameeste ühisused alles noo
rod. ega suuda sellepärast suuremaid ette
neb laenude wõtmine. -pikkamööda. - Põhju, wõtteid' organiseerida. - seks on asjaolud, et nimetatud maa Kinda
KalatöõÄuste küsimus.
oes kalameeste ühisused puudmvad, samutiTavwidus
kalatööstuste järele on ise
Pole nimetatud maakondades pankasid, kes enesest suur, seda
tõendawad riigi statistika
antwva laenu waswtust oma Peale loõtaks.
Peipsi ääres on.Tarw ja Wõru maa-' keskbüroo poolt kogutud andmed, mille järe
le käeholewa aasta esimesel poolel kalu sis
kandades kõik krediidid ära tarwitatud, mis se.
w'eetud..9l.6ost»ooo mgrga eest, kuna sama
neile määratud.
jooksul kähr kplja meetud kõigest
Petseri maakonnas edeneb laenude UHt 1.300.W marga
mine wisalt, sest ei leidu asutusi, kes lae
Selle nähtuse peale on Põllutööministeenlrde wäljaandmist enese peale wõtaks.
tähelepanu juhitud, ning palutud, et
Nüüd on kuulda, et Petseri maakonnawalit wnmane omalt poolt kalatööstuste organi
sus lawnrandmist oma peale tahab wõtta. seerimiseks energiliselt kaasa aitaks.
nakse.
Seni wäljaantud laenudest on suurem
Ekskursioonist wõtawad osa mitmed mi
ntstrid, riigi turbatöösluse juhataja prof.
Gssti upostltku usu f ttifu
Kink, wabrikantide ühisuse juhatuse ja mõ
ned riigikogu liikmed kokku 28 inimest.
iseseiswuse
a Nou d?e ainult tuntud 1
Kuuldawasti olla ka mõne ajalehe toimetu
mise Puhul
se esitajad wäljaspidiift osawõtma kutsutud.
f r9ens\ I
oli eila õhwl Tallinnas Issanda muutmise
&ee!ui fauMf
»»L«aolZsceo!Z»»ovcl«»osi,aiir!i>i,
> kirikus Nunne uulitsal pidulik jumalateenis
Läbirääkimised Eesti-Leedu kaubalepingu tus, millest osa wõtsid mitropoliit Aleksan
Pariis, 21. sept. (EDA.)
sõlmimise Me.
der, Soome piiskp Herman ja endine Pihk
U i Kaubamärk „Pesew laps" j
Enne Pariisist lahkumist pani Baldwin
Paar päewa tagasi jõudis Tallinna wa ülempüskop Jewseius ning kõik kohali
Z-Z Kõik favnsdufed lükake tagasi
pärja Prantsuse tundmatu sõduri haule Are
kud praostid ja apostliku usu waimulikud.
Leedu saadik Eestis hra A u k t ö i l i s,
Kõrgema-kssadlises tualettseep: wistrik» | de Triumphe juures. Pärja pealkirjaks on:
Peale jutlust tuletati meele kõiki apost
siin Eesti walitsuse esitajatega läbirääki
.'*s iude.' tedr?tnhtede, päewituse põlcnd ja \ „Selle pärja pani Suur-Britannia peami
«g ülclitgfä Jjigistaittljc lucislit. teeb naha 1 nister."
misi kawatsetawa Eesti-Leedn kaubalepingu liku usu tegelasi ja peeti piiskop Platoni
siledaks sa walgels. MUllk apteetidess \
sõlmimise üle pidas. Eila oli hra Auktoi haual hingepalwet.
rchu. ja tötstes paremates g
Kirik oli wanikutega ära ehitud ja rah
kise siin wiibimise puhul wälisministri
MtzWMsMW. kMßSMisfils.
wast
oli
murdu.
poolt pidnlik lõunasöök korraldatud.
Täna
hommikul
kell
10
on
Toomepa
ki
Täna õhtul sõidab Leedu esitaja Riiga
Genfis, 21. sept. (ETA.)
jrAatust kaub.-tööstüsministri ja rahami
rikus liturgia jumalateenistus.
tagasi, kus ta alaline asukoht on.
Rahwasteliidu
täiskogu wõtab uuesti
mstri ees sammusid astuma, et riigi turba
ette üldariüuse nõukogu tööde üle läinud
Kommerts- W
tööstusele wõimaldataks, praegu pooleli aasta jooksul.
ühistegewuse õpetuse sisse
qUwate.elekMeDaamqpe ja kõrgepinge
Doottde iWtcnbü
wiimwe UWosl-i VauVan
. . Verliiu, 21. sept. (ETA.)
liinide lõpule ehitamiseks, Eesti pangast
mine.
duKtesduse os^ouba.
Genfist
teatatakse: RahWästeliidu nõu
30 milj', mk. laenuks wõtta.
Nhisiegekmse vpetnS keskkoolidesse.
kogu wõttis aüualiknl koosolekul ilma waiei
Haridusministeeriumil on kawytsus
lusteta wastu resolutswoni, mis kinnise!
Msmi PlsMÄttts Wiimfi
Haridusnnnisteeriumil on päelvakorras Tartu ülikooli. õpe-prögrammi korntseadmi
koosolekul on Walmistatud ja mille järele
NÄNNKs.
kommerts, ja kaubanditskoolide õpemwade sel kaubandus-teaduse osakonna öpekawasse
asutatakse eriline komisjon.juristide osa
täu.ndanliue ja muutmine. Muu seas ta ühistegewuse õpetust fisse wõtta.
Teisip., 11. sept., õhtul kella y2ll ajal wõttel rahlvasteliidu konW.etentsi küsimuse
hetakse kalrxidesse üleswõtta ühistegewuse
Põllu- ja nretsäas.jmwuse osakonda on on. Rohuneeme külas, wästu Aegna saart, harutamiseks.
õpetust.'- - ..
ühistegewuse õpetus juba sissemiidud. Loen miin plcihwätamid.
Komisjonide kogemusest.
Ühtlasi sellega on niinisteerrunr güni guid sekle aine üle peab bois. P. Kopp.
Selle päewase suure tormi tõttu on we
Genf, 21. sept. (ETA.)
naasiumide kommerw-klasside kawa kokku
—c.—
si miini uhtuuud randa, kus ta suurt kahju
(Oma
erikirjasaatjalt.)
Rahwasteliidu
seadmisele aslmud. Wiimastes on ettenäh
on sünnitmrud. Rannaäörsotel wlamehe täiskogu kolmas komisjon wõttis wastu esi
tud ühistegewuse õpetuse tundideks õ tun
niajadel, mis wiie omaniku päralt, on mesel lugemisel lepingu wastastikuse toetuse
Wõeu ja Petseei ksiutiuattl
di nädalas kolmes wiimases klassis.
Plahwatus kõik aknaruudud, toa wahesei kohta svjahädaohu wastu ja määras aruand
potitseiõ WdetaVse ühte.
—c.—
nad ja toas olewad õrnemad asjad purus jaks täiskogus Beneshi.
Uuest aastast alates liidetarse wäljami tanud. Ka rannas olewad sillad ja mit
Berliin, 22. sept. (ETA.)
uekiüe kokkuhoidmise mõttes Petseci krimi med paadid on purustatud. Inimestega
PZKutööksotibe
Genfi
st
teatatakse:
Rahwasteliidu täis
naalpolitsei Wõru kriminaalpolitseiga uh õnnetusi pole olnud.
wuse õPeTawa wälza tööta
kogu
desarmeerilniskomisjvn
wAtis wastu
te. Petseri jääb ainult wähem agentide
tnb.
resolutsiooni, mille järele ta Saksamaale,
tsentrum. si—7.
kuigi ta rahwasteliidu liige ei ole, lubatakse
Tartu ülikooli dotsent Kõppi Poolt
Loodetam ilm 23. septembril.
osa
wõtta igast kokkuleppest wastastikuse
Laen
tuvbatööstusele.
on wäljatöötatud ühistegewuse õpekalva
Keskuse kiirusega Iõnnolunk. Muutlik toetuse kohta fõjahndaohu wastu. Prantsuse
Põllutöökoolide jaoks.
Wiimascl riigi turbatövstuse nõukogu pilwitus. Kohati kerge wihm. Tenipera
esitaja andis oma hääle Saksamaa osawõt
koosolekul otsustati wolitada turbatööstüse tuur ilrua suurema muutuseta.
mise -oasu.
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Pühapäewal, 23. sept. 1923.

Kaja
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Tallinna sõnumid.

Mmul assZal
Linna 1931. et. eelarwe.
Linna 1924. a. eelarwe, mis osakondade
Pvolt suUremal jaül tähtajaks kokku seati,
on ttintawalt suuremaks Paisilnnd läinud
eelarwest, seal juures ulatas puudu
jääk üle saja miljoni marga. Et nn smire
püudiljäägi katmme waewalt WÄimalik oleks,
anti lmnatMitsnse poolt eelarwed osakon
dadele tagasi kulirde kärpimiseks.
Homme algchh lmnaivMsiO eelarive
üksikasjalist ja tawülikkllde
lparandrtste tegemist.

Linna kttSimnrrust luvata
kiwa wSetud.
Wõo ja Kärmu Made rentni-kud on il
ma liNnaMÄttsiise sellekohase loata Wõol ja
Kärnini asnwMst linNa kiwimirrdMst
sitüremal arlvnl kisva wStnud.
Linna majamMNvmisjon otsustas kitvi
ivõtjotelt küvide sest WttstoWat tasu sisse

Tuletiku tvabriku asutamine
Lasnamäele.
A.-s. „Damerhrn" esitas linnMvalitsuse
le palwe, milles teatas, et temal kalvatsus
on Lasnamäele „Dwigateli" tehase lähe
dusse tuletikuwabrikirt asutada ja palus
selleks otssirrbeks wastalvrrte ehituste piis
titcmnseks ürba anda.
Linna ehituZkomisjon on luba andmise
ga PõhrmvtteMklt nõus. —e—
Laada Platsi korraldamine.
Linna majanöuÄkomisjon leidis, ot laa
da.pläis, praeguses seisukorras kõikidele
nSÜAeI? ei nmsta, nii puhttisc kui ka litfit
mise tißimaliGte siHM.
AZ>ja PaMiörünise otstarbel poetakse tar
wilikltks laada Platsi kindlustamist paeküvi
kildudega ja krlütsaga ning jmlrepääsömise
hõlbustamiseks teed minmkiwibega silluta
dvi.

Laada platsile ehttatalva kaalukoja
ithtlasi albaldntakse tähendatud rentnik eskiis tunnistati nvajanduskomisjoni Poolt
kudele hoiattlS, et kui nemad tulelvikus iveel wastuMõetalvaks. Ühtlasi awaldati soowi,
sarnast onivüvoli tärKitawad, siis WSetakse et kaalukoja mansard korrake elukorter ehi
tataks.
nad kohtulikule wttsttttttsele. —c—
Kavatsustest ptsuKtati linnavalitsusele
teatada. —c—
Harjuwiiraiöa mäe ruumide
kasutamise kAsimus.
KaS teie olete j:eha katset
Linnawalitsus otsustas Eesti lastekait
se ühingult nõuda kindlama tegewuskawa
DMM i nHj,
esitamist Harjumäe ruumide kasutamise
mõttes. Nagu teada, soowis neid ruume
ajutiselt kasutada ka K. S. „Walwaja".
flflMMHwlM
S5Ü51''
SSSVAsTvöv
Härjapea jõe katmine.
seepidega?
Kaitstmär?
Linna ehituskomisjoni Pidas tarvilikuks
Härjapea jõge, mis seni mitmes paigas Meel
Konservatooriumi juures asuwa kuuri
kdtmata, lähemal ajal laudadega katta. Sa
wäljarcntiminc.
maks otstarbeks otsustas komisjon ühelt
kohalikult ärilt smrremal mlvul laudu osta.
KonserNxlworiumi juhattrs esines lin
—c—
nawalttsusele palwega, et temale tMmalus
Untaüs konserwgtovriumi juures asuwat
Lisaehitnslaenu andmine.
kuuri kartelli ladu sisseseadmiseks Wälja
Wäikekorterite ehitajate ühing „Oma rentida.
Linna majandi Momisjon on põhrmõt
maja" esitas linnawalttsusele Palwe, et te
teliklllt
nõus litba ctndMa, km linnawalit
male lisa niklist ehituslaenu antaks.
sus
seda,
wolikogu poolt waZttävõettld ot
Palwet põhjendati sellega, et Tondile
suse
Põhjal
wõmraliku leiab olÄvat teos
ehitcckawa maja juures tahetakse ehitMviisi
taba. —c—
juures mmwatUsi ette Wötta, mis nwja
waStUpidalmrst tõsstüvad. ühenduses ette
Lihapoe omamiseks
wõetawate mltudatustegq tõstseivad kr ehi
on linnawalitsuse poolt luba antud R
tuskulud tuntawalt.
Linna ehittMoMisjop m lisalaerm and Wei'le S. Tartu m. nr. 63.
misega PSHimöMiflllt nõus. Selle järe
Hoolekande osakonna kontrollöõriks
le määratakse WngrÜe lisaehituslaenu
180.000 Marka. WareMcrlt sai ühing lae wäliti hoolekande komisjoni poolt n. H.
mt 320.000 nchrka.
Torupill. Linnawalitsus kinnitab wali
Otsus ftsMtafse lstmaMMfstsele kw mise, kui n. H. Torupill linnawolinikkude
niiymisekS. --c^
hulgast wälja astub.
nõuda.

20 tk. 10 mk. O-ü. .TLJBAK"
Trammi roobaste mahapa
nemise Vohab kindlaks maä
ratnb.
Li Und ehlttlZkpmisjon määras kindlaks
trammi roöW-te mahapanemise kohad Bai
ti jaÄH Wabadstse Platsi sM.livrn
liinil.
pmrnakse roopad mjaha Wa
badtise platsile, praeguse puurkaevul lähe
dusesse sa KädriöLgü Gloy ma taha n:ere
ääpes üitth Tdöttt-pMestee ääre.
Kühiade äiMlääMmlse jlMkes on silmas
peetud asjaÄu, et trckmmi rõvllaste asu
kohad harilikku liikumist ei takiswks.
->iA! !i\'• i • rll » — £— •

Eelarwe suurenemise põhjused.
(Töõ-hoolekandeministri härra Ambergi seletused ajakirjanoutele.s
Kulude eelarwe suurenemine on weel
Töö-hoolekandeministeeriumi 1924. a.
eelarwe on wõrreldes eelmise aasta eelar tingitud pensionääride arwu kaswamisest,
wega enam kui 37Ve miljoni marga suure eriti palju on weneaegseid pensionääre.
Muu seas saawad toetust ka 299 endist
nenud. .
Kulude eelarwe on suurenenud peaasjau mõisateenijat, kes end. mõisaomamkkudega
kult hoolekande alal, kus suuremad ka sellekohased lepingud olid teinud. Vabadus
sõja inwaliide on 827, langenud sõdurite
watsused ette nähtud on.
Keskasutuse kulude suurenemise põhjuseks perekonnaliikmeid 1218, peale Me tööjõue
on minimeeriumi ümberkolimine Toompea tuks jäänud riigiteenijad jne., kes kõik pen
siooni saawad.
le, mis juba eelolewal talwel sünnib.
üldse saawad toetust 5970 pensionaäri.
Ministeeriumi tegewus hoolekande alal.
Nendele tuleb lisaks 304 waimuhaiget,
Praegu töötawad ministeeriumi kulul
kes sellekohastes asutustes riigi kulul üles
kolm rinnalaste kodu: Tallinnas,
Kaagwere mõisas Tartu lähedal ning Ku peetakse.
Tegelittl töö kõrwal on püütud
ressaares.
Lähemal ajal kawatsetakse rinnalaste ko da ka hoolekande seadusandlust. On wälja
du awada ka Narwas, milleks summad eel töötatud üldine hoolekande seadus ning rii
gi- ja omawalüsust: teenijate penfioonisea
arwes ette nähtud on.
Lastekodusid on 5: Muraste mõi dus, mis praegu nigikogu komisjonides on.
Üldine hoolekande tendents, nagu wäl
sas Tallinna lähedal, Aaspere mõisas, Sak
si mõisas (Petserimaalt üle toodud), Tartus jamaalgi, on sihitud sinnapoole, et hoole
Karlowa mõisas ja Narwas. Laste su kaude-asutused omawalitsuste ülespidada
wekoloniisid on samuti 5: Tabasalus jääks. Kuna meie omawalitsused rahalise
Tallinna lähedal, Laupa mõisas Järwa kitsikuse tõttu esialgul seda ülesannet täita ei
maal, Kehtna mõisas ja Narwa-Jõesuus. suuda, on riikline algatus möödapääsema
Läinud aastal töötasid koloniid kahe wahe ta.
Suurenenud on ministeeriumi kulud ka
tusega, warju andes 1669 lapsele.
töökaitse
alal. Muu seas on töökait
Kõik need asutused tõõtawad töõ-hoole
se
osak.
eelarwe
järele meremeeste kodu ehi
kandemimsteeriumi kulul. Kuna nende kor
tarniseks
5
miljoni
mk. toetust määratud.
raldamine osalt omawalitsuste ja eraorga
Kuna praegused töökaitseseadused suurelt
nisatsioonide hooleks on antud (punane rist,
osalt Kerenski aegsete seaduste peal põhjene
naisselts jne.)
wad, mis meie olude kohased ei ole, on püü
Läinud suwel awati Vrannaql Udriku tud ka siin uute seaduste wäljatöötamisega
mõisas nõdra mõistusega laste kodu 166 rutata.
lapse jaoks, mis samuti ministeeriumi kulul
Mitu eelnõu on juba walmis ning esita»
töötab.
ti hiljuti riigikogule.
1924. aastal kawatsetakse Laupa mõisas
Terwishoiu peawalitsuse
wigaste laste kodu awada. Lähemas tule alal on suuremaks erakorraliseks wäljami
wikus kawatsewad mitmed omawalitsused nekuks tiisikushaigete sanatooriumi ehita
lastekodusid awada, nimelt: Tartu linna mine Nõmmele, milleks tiisikuse wastu wõit
walitsus Meeri mõisas, Lääne maakõn lemise seltsile 5 milj. marka abiraha mää
uawalitsus, Harju maakonnawalitsus Kloo rati.
gal, Petseri maak.-walitsus, Viljandi maa
Tiisikuse wastu wõitlemise peale tahe»
konnawalitfus ja Valga linnawalitsus.
takse erilist tähelpanu pöörata, sest see hai
Ka nende awatawate asutuste toetami gus nõuab wäga palju ohwreid.
seks on ministeeriumi eelarwesse summad
Taagepera sanatooriumi Viljandi
üles wõetud.
juures tahetakse tuntawalt suurendada.
Peale selle on kawatsus Tartus pime
Tuntüwaid kulusid nõuab wõitlus kroo-»
date kodu ja Tallinnas langenud
niliste kiilgehafkawate, suguhaiguste ning
tütarlaste kodu awada.
pidälitõbe wastu.
Riigi kukul ülespeetawaih pidalitõbiste
Peale muu on Tallinnas kawatsus t ö 5rnaja awada, kus lahtilastud wangid. ja haigemajasid on 4. Üldse on töö-hoolekande
teised tõõjõulised isikud warjupaika leiaks.
mittisteeriumi 1924. a. eelarwesse üles wõe
ühekordse wäljaminekuna on ette nähtild tud 313.992.64 b marka.
uue maja ehitamine Tallinna rinnalaste ko
Rahaministeeriumi velarwekomisjon ol»
du jaoks. Praegused ruumid on liiga wäi la seda summat tuntawalt wähendanud, kuid
lesed ja ebasündsad.
ministeerium tahab eelürwet esitatud kujul
Maja ehitatakse Nõmmele fa loodetakse lähi wiia, sest ette nähtud kulud olla häda
järgmiseks sügiseks walmis saada.
tarwilised.

Konserwatooriumi õpilaste kontsert.
Teisipäewal, 2b. sept., korraldatakse tü
tarlaste kommertskooli ruumis Tallinna
Teaaler la massiks.
konserwatoöriumi õpilaste kontsert kehwe
Täna kell 3 p. l. lastele teist-korda W.
mate õpilaste heaks. Kontsert wabasta Hauffi ilus nnnnaSmäng „Härjapõlwlane Nina"
takse lõoustusmaksust.
7 pildis, muusika, laulude ja tantsuga.
Linna ehituskomisjoni liige ametist tagasi
astunud.
Mmn aeg tagasi tcklliti linnaWlikogU
poolt linna ehituskomisjoni liikmeks wo
ttkogu sakslaste rühma liige C. Gahln
bäS. s
Nüüd on wlnnane kotnisjonite teada' an
mch, et ta kchmsjoni liikme köhustest tagasi
.astlöb.

Lhtul ..Hommikust kestööni", G. Kaiser'i tvä
getv ja effektikaS näidend, ltlis publikumi poolt

siiamaani iga kord kiidnatvalduStega tvaStu

wõetud.

Draamateaater on selle lawaStuse peale ku
lutanlid erakordselt palju waewa, kaaLtegew ko

gu näiteseltskond, süür koor ja orkester. Eriti
kiita on saanud pildid: 3.- Lunntväli, 5.
Kuuepäetva võiduajamistel, 6. Öölokaal, ja
7. Päästearmee koosolek, mida on nimeta
tud latoastuse kulminatsiooniks. Iga teaatris
käija, kes tuleb tvaaiama ..Hommikust keskööni",

Komisjonis olemise ajal ei ole C. wõib kindel olla, et ta lahkudes tvaakesaalist
Gaylnbäck ühestki komisjoni koosolekust osa kaasa tviib unustamatu mulje. Teaatribüroo.
wõtnüd. ~ —c—
EStoonia teaater.

Täna, pühapäewal, kell p. l. ..Kerjus
üliõpilane" Magda Päts-Jakobsoniga ja Karl
Otsaga ja õhtul kell *6B ..Neetud talu".- Homme

Illis ja SM niie aiil IppnaiS

..Hamlet". Eelteave: teisipäewal, 25. skp.,
Olga Olak-Mikk'i tuluõhtu edasiõppimise toetu

masincnrihmu,

edasi lükati; ettekandele tulewad ..Hoffmanni
lood", kus pr. Olak-Mikk laulab kõik koftn nais
osa (Olhmpia, Giulietta, Antonia).

mis müügil kõigis tarwitajate ja majandusühisustes.
masinarihmod. Inglismaalt, Norris & Co., tehasest
Ehtsad ainult E. T. K. märgiga.
KaamellHartüusr masinarihsncsd. Reddawey & Co. tehasest
Inglismaalt.
. Balata mosinarlhmad. Parematest Inglise tehastest.
giq'adüi E. T. K. üHüi

seks, nnZ läinud ketvadest käesolctva sügise peale

Teaatribüroo.

vNNLMd ?(f ÜHllPö*
Tulekahju TriigiS.
10. septembril põles Harjumaal Silmsi asun

duscs asunikkude ühiselumaja maha. Tuli on
arlvatawasti katkisest korstnast lahti pääsenud.

4 kehwa asuniku perekonda jäid peawarjuta.
Asunduses oli eluruumidest muidugi suur puu
dus. Maha põles ka ait, mis õuel allpool tuult
olles tuld wötiis ja seal seös hulk peksewd wil
ja.

See oli kuu aja jooksul kolmas tuliönneiuZ
Aidu küla piirkonnas. Vt.

Ahns.
KommuniMLne wallalvanem
wõõrast warandust omanda
mas.
Wfljandi-Pärnu rahukogu Mängul 20.
skp. oli arutusel endise Karksi wallalvgnema,
tuttawa kommunistide juhi WüSsili Go
ruschkini süüdistuse asi. Goruschkini süü
distaii, et ta oma ametisolewisel dokumen
tifid wõltsinud ja WLõrast raha omandanud
oli. Pärwl maakonnanoukogu määruse
järele wvetakse maakonna piirides peeta
watel laatadel seal kanplewatelr isikutelt
teostuva normi järele laadamaksu. Mak
su kasseerib sisse wallmvalitsus. kelle piir
konnas laat ära peetakse, ja see saab selle
tasuks poclle laadamaksu st omale, kuna teine
Pool maakonna kaSsrrSse läheb. Nii Pidi
sündima ka Karksi laada pidamise puhul
1921, mil Govllschkin tvallawanemak-s oli.
Kuid Gõruschkin, nagu õige kommunist ku
nagi, ei imUskmud ühiskonna asju ajades
ka ennast selle juures ära. Ta oli maa
konnawalitsaselt saadud laadamaksu wastu
lootmise tshekiraamotutele õlalt poolt wee!
mõned lisÄks teinud ja pidas oma tshekMe järele waStuwõetud summad, umbes
2300 marka omale.
Asi tuli aga Karksi põllumeeste kaeb
tusel ilmsile ja kommunistlik wallalvanem
kõrwaldati maakonnawalttsuje poolt ametist
ja wõeii kohtumisele NÄZtutttsele.
Wiljaudi-Pärnu rahukogu leidis endise
Karksi wallawanema Wassili Goruschkini
wõltstmises ja wõvra warandnse omandami
ses süüdlase olema ja mõistis tema nel'
jaks ksniks tiwm'
Ise.
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Hispaania diktaator.
Kindral Primo de Rivera tNarkii de
Estella, kes nüüd Hispaania diktaatoriks
saanud, on pärit Manast sõjamehe Pere
Väljamaalased Saksamaal.
Wene kommunistliku era- \
konnast. Tema hiljuti sttrrtttd onu oli
konna koosseis. ]
t Wäljcrmaalaste arm Saksanmal, evtti
Hispaania : nai j hall ja tema wend. ratsajääb iga päewaga järjest Mähe
Nagu enaMline ajakirjandus teatab, oli Mäe kolonel, langes mõitlnses Marokkos.
'maks. KeS seal Miibiwad, ruttüwad mine erakondlisel lugemisel 1922. a. Wene ko<n- (SõjaMäelist karjeeri algas ta noore ohwit
ma, ja uust tuleb Maga wähe j tütre. Selle muNistlikus erakonnas R. K. P.'s üldse \serma Aafrikas, lus ta oma MahMuse ja
inähwse põhjuseks on poliitilise seisukorra 410.000 liiget; nende hulgas: suurwenelasi .tublidttse Õest kõige körgeMa sõjatvaelise ült
kõikumus ja elukallidus. Hindasid rehken 270.409 ehk 72 % (üldatMNst); ukrainlasi .märgi sat, San FernaNdo ordu kuld am
idatakse Saksamaal kuldwaluuta järele ja 22.078 ehk 5,88 %; malgeweNelasi 5.533 . tähe. HiljeM andis ta oma iubttdüsest ttur
nad ei jää ettarn taha kõrge WülUUtaga ehk 1,47%; poolakaid 5.649 ehk 1,5%; tunnistttst sõjas ühisritkide tvastu, kus ta
>maade omadest. Wäljamaalaste Moolu Mä tshehlast ja muid slaawlasi 520 ehk 0,14 KtrNba saktrel üht rügementi juhatas.
Kui Hispaania senatis mõne aja eest
henemise tagajärjel satuwad wäga raskesse %; lätlasi —9.512 ehk 2,53%; leedulasi
1,472
ehk
0,39%;
sakslast
2.217
ehk
Marokko
sõjakaiktt artrtati, pidas Prmw de
seisukorda need ettewõtted, mis sissetulekute
Rivera
selle
plchul kõtre, Mis Wäga suurt
0,59
%;
eestlasi
964
ehk
0,53
%';
soont
saamise rajasid peaasjalikitlt wäljmnaalaste
last
938
ehk
0,25
%
\
karjalast
236
ehk
tähelpanu
äratas.
Ta tegi Valttsnsele
! peale. Wõõraswnajod, panstooUib, resto
0,06 %; ungarlasi (madjaarisid) 538 ehk heiteid' ja toonitas, et sõjalväe peale ei tohi
iraanid, kohwimajad, -ehteasjade kauplused, 0,14 %; komilasi —737 ehk 0,20%; Motja mingtt poliittlist mõju cüMdada, Maid te
! reisibürood wõttlewad nüüd Berliinis wäga kisid 336 ehk 0,09 %; marilasi 337 da tltleb lasta Kabalt, takistamata Mõi
i suurte raskustega. Nad peawad oma tege
delda, wõi jälle wõitlused Marokkos täies
0,97 %.! wust piirama ja tööjõudusid lahti laskma. ehkWenetnaal
elamatest eestlastest ptdawat ti ära lõpetada. Seekord M ta, ehk küll
! Üksikud ettewõtted on juba täiestt kinni jää iga I.ÖOO isiku pealt 16 kommunistliku era alles üks kõige noorem kindralite < hulgast,
nud- Talweks tuleb kütteküsimus juure, konna liiget olema» kuna igast tuhandest lät juba Madridi - peakomandant. See kõne
ja siis muutub seisukord weel raskemaks.
läks temal kalliks maksMa, ta kaotas oma
lasest 78 ja igast leedulasest
koha, sest Kalitws sm tema peale pahaseks.
33 on kommunistliku erakonna liikmed.
Kuid
temv suttti ssjckväelisi ja organiseeri
jttdse olemat kommuniste Nõukogude
Tööpuudus Saksamaal.
Wenes umbes 2,9 % kogu rahwahulgast. inise andeid mõisteti seal. hästi hinnata
Ametlikkude teadete järele tõusis tööta
Nagu need statistilised andmed tõendawad. ja warsti parast' seda juhtumist nintetati
tööliste arm Saksamaal 1. septembriks pole
Wenemaa rahMaste. poplehotd kuigi tema Bareetotta ' komandandiks (Copitan
300.000 peale, ja LÕsWab Nüüd iga päewa
GeneM), mis kohta' peeti kõige raskemaks
smtr kommunismile. —ü.
ga hoogsalt suuveMaks, sest tööstuse etteHispaania üldse.
Mõtted jääwad seisma. Septembri algul
Stokholmi uus raekoda
Suurt ntvelevaha' Malttsuse wastu äratas
läks tööta tööliste toetamine riigikassal
Pantheoniks.
KttMvsel ajal ohmitseride rwgkondädeS
maksma 6 biljoni marka päeMas. Sits-KäesoleMal sttMiel aMatt Stofholmis Marokko ülemkomissari jant. Mitmel kor
demokraatide rühm Preisi maapäewal ctf
suure
pidulikkusega uus linna raekoda. Ühe ral said Hispaania mäed Marokkos raskesti'
otstrseks teinud Malitsuselt nõttda, et see
ettepaneku
puhul, mis Stvkholmi seltskonna lüüa, milles süüdistati kõrgematel kohta
kõigile mädadele tööjõududele teenistust
del seiswaid. oWtseristd, ja seda mitte il
muretseks ning selleks suurejooneliselt kor poolt tehtud ja omawalitsuse ringkondades ma põhjuseta. WalitsM. Garcw Priew ka
samttti
suurt
tähelepanu
ärOtamrd,
kawatse
raldaks hädatäid, mis tõesti produktiiwsed
bwett, saätts siis Omalt pvvlt Marokkosse
oleksid: maäparandttse tood, elukorterite takse see kaimis raekoda muuta omapära itlemkomissari. Selleks Valis ta walja
seks Panthvontks, kus kuulsate ja tähtsate
ehitamised, kaomalite kaetvamised jne.
Stvkholmi elanikkude mälestus alalhoitakse mehe, Me! sõjamäe asjadest waheWvM
jareltuletvatele põlMedele. Nii Mõeldakse aimtr ei olnud. ÜlentkomNsarW määrati
Walimised Austrias.
sinna püstitada' nMestusntärk Arthur Ha peaMltttstti hea iõter Loitis Silo ela. admo
kes kõigepealt end selle läbi naerp.Austrias seisOMad rahwuskogu, ntaapäe- zeltusele, Põhja muusertmi asutajale. La kaat.
wäärittseks tegi, et ta enesele kindrali Mor«
hemal
ajal
pühitsetakse
nimelt
selle
kuulsa
Kade ja Wieni linnawalimiseb ukse ees.
miriided selga Pani. Siis rtvttas ta fõja
muuseumi 80: a. stmbeli. bb.
Kihutustööd tehakse juba täie hooga. Krist
waljale ja jagas seal wäejuhatajütele iga
lik-sotsialrstid, kõige tugewam ewkoud Par
sugltseid käskusid Mälja, Mis Witluste kor
Rootsi-Wene
tvahekord.
lamendis, püüdsid igatoiisi kõiki kolme fo
Mõskma lehtede teatel on Krassin hil daminekule mtngtt kasu ei saatnud, küll
danttst erakonda ühendada üheks tugemaks
aga stmrt kahjm ' Kui hiljem terme ridä
bloAks sots.-deMvkwatide tvastu, aga nende juti ajakirjaikkude esitajatele seletanud, et kõrgemaid Ohtvitserisid wasttttusele Mett,
Wenenma
tahab
oma
kaubandus
lift
läbikäi
katsed läksid täiestt nurja. Iseäranis smtr
nende hülgas isegi ' üwmjtchataja ' kindral
sakslased, äärmised pavempoölsed, " tegid mist RovtsW' lõpetada) sest" Rootsi Mälitsus Berenguer, hakkas atvalik arMõmine nõud
bloki asutamise wõimotuks, oma liig suurte keelduMat jonnakalt Wene nõukogude liittl ma, et Mitte üksi Maepealikud. Mmd ka
nõudmistega bahtade saamises. Nõnda os tunnistamast. Nõukogude walitsus leidmat masttrtawad riigimehed kohtu kätte antaks.
tuwad kodanlised vühmad pea igal Pöol ük Müd tavwiliku olemat Rootsi ettemõtetele Seda meeleolu kosutasid ohmitseride
sikult malimiswoitlusesse. Praeguse, 1920. tehtttd tellimised ttihjäks tunnistada. Kui . ühingud veMolutsiyoni läbtMiiünisel, mis
aastal Maliwd rahwuskogu koosseis oN Rootsi endiselt tahab keelduda nõukogude - tvaßttipanekut ei leidnud.
järgmine: suutiakslased 14, põllumehed 4, liitu tunnistamast, ähmardab Krasstn,. et
kristlik-sotsialtstid 78, tööerakond i, sotsiaal nõukogude Malttsus ktttsub kaubattdusltse
esitaja Rootsist ära. bb.
denwkrvadid 63.
Väljamaalt.
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Kasa
Lätimaalt.
[

BBißßaiiar.

Riigikeel sõjawiies.
Nagu ..Latm- Kar" teatab, selgunud ta
gawarawäe ohmitseride õpeharjutustel, et
lteed ohmitserid Läti keelt küllalt hästt ei
oska. Kaitseminister pööranud siis kabi
neti poole ettepanekuga, kõigilt ohwitseri
delt, arstidelt ja ametnikkudelt nii maa-kui
meremäes Läti keele täielikku oskamtst nõu
da. Kaitseministri määruste järele peawad
nüüd tegewa- kui ka tagaMnraMäe ohmitse
rid, arstid ja ametnikud, kellel riigikeele
oskamine ptmdulik. Läti keeles eksanti tege
ma.

Liitlased Wcneu-aal.
Peterburi Lätt lehe ..Kr. Zihna" teätat
mist mööda asub praegu Peterburis meel
umbes 8000 lätlast, suuremalt jaolt töölt
sed ja teenijad nõukogude asutustes, kes
„Wene töölistega üheskoos on tegewad nõu
kogrtde korra ülesehitamise ja kindlustami
se kallal". Nimetatud leht toonitab heamee
lega, et Peterburis Maewalt on antetiasu
wst leida, kus lätlasi mastutawatel kohta
del- ei seisaks.

wal tuudutvad tema tööd liig pealiskaudsed kuid korrapäraste graafiliste ja akmorell
ja labased. Joonistus on nõrk ja wärwid' töödega. Arvtor on hea joonistaja, kutd
toored. Tööd on tehtud toist rohLem effek jätab soowida kttnstiPärasniseS, sest näod
> Kaks kunstinäitust on praegu pealinnas ti sünnitamiseks kiti tõsise ja põhjaliku kujltd Mõikstd rohkem öelda.
nuiatud. Neid maadeldes näed mõndagi hu kunstikõrguse tabautiiseks. Tuleb aina inresPeale ülalnintetud isikute leidub ka teis
toifcöiwt ja kunstipärast teost, aga ka palju Lada, kuidas siin jury kõik tööd on kmtisi te autorite töid wähesel armul.
Ebakunsti ja defekte. Seepärast ei saa Mai tiks arwanud. Näituseks ..Õhtu merel".
Silma torkMvad A. Karro ..Sirelid",
kides mööda mittna.
Kui imelikud wärmid ja tehnika! «iis mis täis Mürskust ja märmi rohkust. Kai
Erapooletuna, mööda minnes paetan mõ „M. Tamme portree". Huuled, kui mus'e maastikud on meeldimad märmis ja
ae siünapaistmu puuduse ja haiglale näh kompweki wõi paberMi-karbi etikettidel, koloriidis. Edil a r d Mäs s o „„Men
tuse juures, mis esinewod kunsti organisat kcrrjuw' müstiline roheline-kollane Põhitoon. rattd" on hmvitaw töö, kttid meistril puu
sioonide tegewuses ja kunstnikkude toodan- Ja kõige impressionistlise tehnika juures dub' kool, ta on uähtamasti ka Pildi suure
silluakulmu karwad üksikult maalitud. Nä rutuga malmis misanud. Akte on mähe
Omal ajal teatud kunstnikkude ettemõt gu toorinitu ja tõesti sarnasuseta. Üldine esitatud. Mõned wäiksed kiud kenad tööd
tel kutsuti ellu „Eesti kujutawate
nrulje sarnane, kiti seisad reklaamplakaadi Jtk ngb ergilt sa Wladowskilt.
nikktrde keskühing", mis Pidi möttlema kunst ees. Rohkem kordaläinud ..Mere ran
Weel- esinewad kunstnikud Kuusik,
nikkude huwide ja olemasolu lrõtmolm-c nas." Ka ..Hermanni' kindlus" on Pealis
Kiwi, Eslon, Foerster, Ploteu,
eest solidaarsel ja dempkraatltsel alusel- 4; kaudne ja plakaadiwõiw. Siin Mõib kous Oskar ja ktchrr Tim usk.
kujunes ühekülgseks, sest nimetatud uhmgtt lateerida, et autoril ei ole midagi tõsist,
Minnes E. K. K. Ü. näiwsel, tuNued
ideeline külg oli: pahempoottst .unsttwoolu, kunstipärast kunstipüüdmist, Maid maalib suuremat mitmekäsisttst ja märtvirikkust.
nagu ekspressionismi, futur sntt za kubiS injaha, mis ette wleb ja silma putttttb, kui Kuid paljitd tööd paistsid toore wiirastuse
mi toetada, ja arendada, ning realism m usin töömees.
na,nii MärMi kui kompositsiooni mõttes.
impressionism ei olnud nende armates
Lähemalt Peatades ja üksikasjaliselt lõaaEdasi minnes P. Sepp'a juurde
loobume ükstkasijalisest hindamisest, kuid Lelbes leidub töid, mis Mangistawad, kuid
' inwr-sswMlil- kiinSttwookt
alla, et temal km wanemal te neid on wähe ja nad npuwad kirjus kao
poolehoidjad ci rahulwnlid »S. K. R.. H kriipsutame
gelasel ja liidu esimehel Peaks rohkem ses.
it.", neid ignoreertti seal lchtsalt za jury
Nii" leidub NiiMa u u ' il MärMirik
enesekriitikat olema- Suttrem hitlk tema
W ei olnud nende wastu õiglane.
kaid,
mahedaid ja meeldi Maid maale.
töödest' on kuiwawõitn nii wärwis fui La
**, otsusele eraldada ia luua uus
P.
Aren oma talendi juures Mõtks
tehnikas.
Ühtlasi
on
temas
palju
Wene
r üttena. Nn tekkis „Eesti kunstnikkttde lnt ,
Maimu.
Ülempreester
Aleksandri
pilt
on
jõuda
õige kaugele, kui ta jätaks eksprös
kellel' ka' esimene ülemaaline kunstntartus mage märmi ja tehnika mõttes. Niisama sionistlised
katsed, mis teda ainult dekrn
\ korraldatud. Kuid ka sim ei taha vad ka shanri Pilt ..Haawatu". Aimtlt talwe dendina paista lasewad.
korras olla n isolidaarsuse km ka sallmMse motiimid on rohkem õnnestanud.
N. K-riigil on Mähe intt. (soolot*
mõttes Kimlduwad Mähud protestid, e
Portreedes ja figuraalasjus on ta saa
ei erapooletu olnud ega aMoue matu. Pastellid on koguni diletantlised. iaw temalt midagi mtemot ja suuremat
teost näha. .
Sepp-SchMidti töödes on wähe uut
h tööd. mis wa-Wlt
Jans e n' il on karmis kogu haw maa
ja huwitawat. . ..
le 'esitatud, mis kompositsioonis ja wär
triittkat kunsti mõttes walja kanna,awod.
Professor
Adamson setsab
wis huwitawad, kitid nad tuudutvad wäsi
Suurema' kollektsiooniga esineb A. kunsti kõrgusel, milleks
kritiseerimine üle tatvateua oma wärtvitevawusega.
Enorow kelle töid kordalatnuteks wmb
arune. Palju jõudu ja wärskust uäitawad
Kaigorodow on meeldiw oma maas
„Uinuw tiitrite" ja ..Laine wiimane sMd tikkudes, nagu alati.
Wss
lus". Tema ..Jlmsüüttrs" kujutab seda,
Mägi on Mäeks jäänud ja käib huv
mis mttor tahtis Öelda.
hib
rada. Skulptuuridest torkab silma lõpG. Mv otse esineb Lagu wahemate
W iim elin i l. Kuid esimese me.stt. körStttvlwöiluse pch«l.

—B

Kii Im Kallis,
See suitsetagu ainult järgmisi
tubakaid, mis keemiliselt ise
äralise aparaadiga puhastatud
saab ning selle tõttu kurgule
ja kopsuldee kahjulikud ei ole:
MCawalla" 74 % Mk. 200.
„samson" V 4 ~ »» 100.—
„Stambul* 1/i „ „ 90.
l/i»» „ 75.
„Kuld Kotkas" V* „ .» 70.
„Kuld Ankur" l/i „ „ 60.
JPõhja Põder" l/i „ „ 50.
„Meremees* V 4 »» »» 40.
„Laewatubak"74 „ .» 30.
' Palume prõowida ssa=i±=
0.-Ü.,,TUBA&"

Mõnusad 20 tk*
paberossd l5 mk.
L— J Q*g; „IUBAK"

mata pika kaelaga koomiline rinnakuju ja
teine hiiglane koljatitaoline sõdurTagumise pawiljom otsas on Päris
naentkabinett kõwerate peeglitega, kus lusti
kuttstiuautimise mõttes kaua Peatada Pole,
sest ta on täis koolipoiste wigUrid ja ultra
modern wiirastusi. Arwustada ei ole seal
midagi/ sest see kõik seisab wäljaspool
kunsti-

Ülewaadet kokku mõttes ttmnen, siin
pole kõik korras. Esiteks on pereheitmised
kunstnikkude talus utoodiks saanud. Üks ei
tunnista üht ja teine teist. Teiseks, pree
miate andmine tööde eest on imelik, ja siin
kipub wanker hoopis rappa minema. Hari
likult antakse preemiad
teoste, aga mitte wigurite eest. £)n. suur
mahe klouni ja tõsise kunstniku mahel. Nii
kuuleme proteste E. K- liidu Poolt jury
wastu preemiate määramises, mida osalt
õigustada wõib, maadeldes auhinnatud töid.
Asi on haiglase käigu wõtnud kunstist
arusaamises, preemiate mõistmises, kunst
nikkude mõilnuahuitsemises ja enese maks
mapauemises. Ei tegutseta mitte tõsise idee,
maid isiklikkude kasude Pärast. See ei tohi
nii olla. Kunsti igakülgselt arendada, tema
ideaalset külge tõsta, on wõimalik ühisel
teel ja solidaarsel alusel.
Riik ja seltskond waligu siin kesktee,
toetagu nii paremat kiti pahemat kunstt
woolu, et iga lootnstaudem kunstnik wõiks
areneda ühes teistega. Kunstou inimkon
na suurem heategija. Kunst PÖlMestab oleMiku tulewikule- Mnewiku ja okewiku Pa
remaks peegliks on kttnsttteosed, mida kunst
nik loonud oma, 'loomistungi rahuldadesNeed on ülimad wäärtused inimkonna Maim
lise tasapinna tõstmiseks.

Erapooletu.
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Ka s a
Siseriigis?.

Shokolaad
Harjumaalt.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Järwamaült.

Wabaduswõitlus ausamba
ehitamine Keilas.
Keila wallanõukogu koosolekul 19. skpMett vabadussõja ausamba ehttamise kü
fimus üles, mis hoakskittmist leidis. Nõu
kogu otsustas selle mäststusmörgi ehita
mise algatust enda peast wõtta ja valis
eeltööde tegemiseks komisjoni, kuhu kuuluM*d P. Riimann, Rnd. Premet ja K. Was
?o. Eeltöödega tehakse kohe algust.
Rapla kihelkonna langenud sõdurite males

Nued kooliõpetajad Anttas.
Anna wallanõukogu walis walla alg
koolidele juba teist korda õppejõudusid. Esi
mene valimine äpardas, sest maakonnna
kojolsivalitsus ei kinnitanud tvalituid ame
ttsse sellepärast, et nende hulgas oli kutse
ta kooliõpetajaid', kuma kandidaatide hulgas
kutsega kooliõpetajaid leidus.
Teistkordsel Valimisel waliti Purdi 6kl. algkooli kooliõpetajateks hrad Wähi ja
Raudsepp, esimene neist seminaari lõpeta
nud, teine teise kursuse üliõpilane. .Mustla
tnõsamba awamist
4-kl. algkoolile waliti juhatajaks J. Peter
toimetakse 30. sept. —ld.
[on ja tema abikaasa kooliõpetajaks, mõle
mad on kutseta. N.
Uued õpejõud Triigis.
Pärnumaalt.
Triigi wallanõukogu Walis 19. septemb
ril Triigi 6-kl. algkoolile kooliõpetajateks
Jaan Rast'i ja tema abikaasa Heleene
Jäärja wallamajasse awatakse posti
Rast'i, Härmi 5-kl. algkoo!lile Julie Lii
agentuur.
mann'i, Ardtr 4-kl. algkoolÄe Adeele Krim
Wiimasel Jäärja wallanõuogu koosole
mi. Peale wiimase on teised kõik kutsega. kul otsustati wallamajasse postiagentuur
Üks Härmi algkooli kooliõpetaja on ju
awada. Posti saaks nimetatud agentuur
ba 5 nädalat valitud, kuid senini vegist Kil.-Rõmme
postkontorist kölm korda näda
reerimata.
las. —o—
Koolimaja plaan kinnitatud.
ühispiimatalituse asutami
sest Rapla.
Nii kui haridusministeerium teatab, on
16. sept- peett Rapla põllupidajate koos Laiksaare Mõisakülasse ehitatama koolimaja
olekut, kus tarwilikuks tunnistati ellu kut' plaan kinnitatud ja vallavalitsusele kätte
saadetud teostamiseks. —o—
suda ühismeierei, mis põhimõtteliselt juba
Ehituslaenu
summa kindlaks määratud.
23- weebruaril s- a. ärapeetud põllumeeste
sellsi koosolekul jaatawall otsustati.
Mõisaküla alewiwolikogu wiimasel koos
Kohane maja on Walw mõisas olemas, ai olekul arutati riiklise ehituslaenu summa
nust sisseseade nõuab wäiksemaid korraldusi, kindlaksmääramist 1924. a. peale. Woliko
mis iseenesest võrdlemisi wäikene töö, wõr gu poolt tehtud ettepaneku järele otsustati
reldes uue maja ehitamisega, mida ellukut ehituslaenu paluda 2 miljoni marka.
sutawal Wsusel kui algajal raSke oleks
läbi wiia.
Alkohoolsete joogikohtade armu ja maksu
Mõned kooSolijatest soovitasid siiski uut
kindlaksmääramine 1924. a. peale.
ajakohast maja Rapla alewi lähedale ehi
Mõisaküla alewiwolikogu otsustas joo
tada, mis aga arwatawasti kalliduse Pärast gikohtade arwu 1924. a. endiseks jätta, s. o.
tegemata , jääv, kuna ka suurem osa piima üks restoraan, õlleladu, tshekipiiriwse müü
karjapidajatest Walw Pool asub.
gikoht, ja õllemüük jaama einelauas. Trah
terimaksu eelolewa aasta peale määrati 300
Maakarja soetamisest Raplas.
what marka.
Maakarja soetamisega on ka Rapla pol
Ühtlasi otsustati ka tshekipiiriwse müük
elumehed algust teinud, kuna segaverelist ja õlleladu endiselt aletvi kätte jätta. —o—
.waakarja siin mõnel poole waremastki lei
Hobuse-postijaama awamiue Aresse.
duswallanõukogu arutas postipeawa
. 16. sept. toimepandud noorekarja näitu,
sel Rapla alewis esinesid ka wiis maatõugu kitsuse ettepanekul walla postiolude korral
damise küsimust ja leidis, et Are wallas on
noort looma 3 wäljapanija pooltEhk küll Friisi tõugu mullikaid rohkesti sündsad kohad olemas postijaama awami
oli, äratasid maatõugu mullikad Palju suu seks. ühtlasi otsustati esineda maakonnawa
litsuse ees palwega, et Are walda hobuse
remat tähelepanu- —ld.
postjaam awataks ja selle peale tasuta posti
Rapla walla algkoolides 60 kooliõpetaja wedu suurematesse küladesse pandaks. —o—
kandidaati.
Soetõbi WLndras.
Hiljuti toimepandud kooliõpetajate wa.
Viimastel päewadel on U.-Wändras
limisel 7 kooli (9 kooliõpetaja kohta) peale, paar soojatõbe juhtumist awalikuks tulnud.
kandideeris 60 immest. Hukvidaw on, et Nagu nüüd wastawalt poolt kuulda, on hai
nende 60 hulgas ka igasuguse haridusega guse laialilagunemise ärahoidmiseks tarwili
inimesi leidus. Üldse oli 30 kutsega kan kud abinõud tarwitusele wõehtd. —o—
didaati, kelle hulgast waliti 6 näisterahwast
KÜLdikord kindlaks määratud.
ja 4 meeSterahwast. —£>.
> W.-Wändra wallanõukogu omal wiimä
Wirumaatt.
sel
koosolekul otsustas küüti määramise alu
DR»»»»»»»»»»»»»»»»»» .
se järgmiselt kindlaks määrata: kuni 20 puh
Tnnawnne rukki kiilw
takasu rublani üks küüdipäew ja iga
järgmise
pooliku ehk täie 20 puhtakasu rbl.
'on wäga mitmÄesine. Suuremast jaost
pealt
järgmine päew. —o—
lokkab kena roheline oras ja katab põllud
Wallawanem
ametist lahkunud.
waibana. Teises kohas punab alles wäike
oraseke, kuna paiguti weel külw käsil on.
Juba kauemat aega on Laiksaare walla
Osast on selle põhjuseks märjad maad nõukogu tuntud selle läbi, et nõukogu istan
ja suured sajud olnud, aga ka mitmel puu. gute puhul kaks poolt ägedaid sõnalahinguid
lööb. Oige sagedased on olnud ka kaebtu-dus tarwiline osa seemet.
Suuremalt jaost oli asunikkudel kõigil sed wallawanema J. Tomsoni peale. Wii
masel wallanõuk. koosolekul arutati jälle
wiimane takistuseks.
Sel aastal teeb tigu orastele paiguti gi üht kaebtust wallawanema wastu. Peale
kahekordset hääletamist otsustas nõukogu
palju kahju. •
Karbi • korjandusest

ühe-häälelise . enamusega tunnistada kaebtust

põhjendatuks. ...
mis 16. ja 16. septembril Rakweres Eesti
Et wallawanem selles umbusalduse awal
tvabadussõjaS langenute kalmuküngaste damist leidis, andis, ta nõukogule ametist
korraldamise komitee poolt korraldati, tuli lahkumise teadaande sisse, mis ka wastu
üle 44 tuhande marga sisse.
wõeti. Wallawanema kohusetäitjaks waliti
senine abi M. Toots. —D.—.
Mälestussammas kawatsetakse Eto. Lut
heri kiriku kõrwal olewale endisele turu
Tartumaalt.
platsile püstidada. —x— >
Jõed ajawad üle kallaste.
Tähtwere Rahinge kooli juure aSatakse
Mitmes kohas on jõeweed nii kõrgele
5. klass.
tõusnud, et üle ei pääse. .
Tähtwere wallanõukogu otsustas hiljuti
Wäike Rakwere ojake, mis harilikult
Rahinge
kooli juure wnendat klassi
ikka wähe nirises, on käeSolewal aastal nii
awada
ning
arwesse Mõttes rohket laste ar
wõrd weerikaS, et ähwardab oma kallastel
wu, tähend. koolile teist kooliõpetajat wali
olewad aiad ja peendrad oma hõlma wõtta. da.
Paiguti on ta ennast nii laialdanud, et
Sel puhul esinetakse maakonnawalitsuse
ülekäigu kohtadelt läbipääsemine päris ees pctlwega, et lubataks tnaakonna kassast
wõimata on. Sedasama wõib ka Piira Rahinge kooli jaoks õveaastaks 30.000 mk.
-jõekese kohta ütelda.
toetust. —t—»

Tartu teated,

Hiljuti esines keegi ettewõtja palwega
linnawalttsuse
ees, et temale lubataks aja.
Dr. K. A. Hermann'! haua
lehtede müügi jaoks kioske ehttada, kuid lin
samba kapitaal.
nawalitsus lükkas selle palwe tagasi.
Dr. K. A. Hevrnrnm'i hcmasamba kopi
Wõib olla, et on palwe tagasilükkamiseks
taalist pandi alus juba 1910. õ; Senini
linnawalttsusel ka põhjus, et tal on mõni
on kokku tulnud 173.583 m. 65 p. Sellest
summast on kujur W. Melmk'ust hauasam uus kavatsus küsimuse lahendamiseks. Se
ba walmistamise eest IM.OOO m. maksttld. nim ei ole aga sellest, midagi kuulda.
Nii vn haua korraldamiseks ja korrashoid
miseks ainult 8.583 m. 65 p. iile jäänud.
WiHandi teated^
HniiiiiinnmiiiiiiHK
Hauasamba korraldaja, Eestt kirjanduse
selts, awaldab kõigile annetajatest ja korja
Uute elumajade ehitamine WiljaudiS.
jatest, iseäranis hra Hans Orasstst (Tal
Tänawuse suwe jooksul on WiljcmdiS
linnas), neiu Hilda Tamm'est (Tallinnas)
ja kirjanik Aug. Kitzberg'ist, nähtud wae uutele wäljajagawd krunttdele ligi 100 uut
wa eest kõige südamlikumat tänu.
elumaja juure ehitatud. Enamasti on kõik
Hauasammas awatakse pidulikust täna puu-ehiwsed ja ühekordsed; ainult mõned
Tartus.
üksikud on kolme- kuni neljakordsed majad
üles ehitanud. R. J—s.
Riigikohtu esimees
K. Parts on oma väljamaa reisilt tagasi Wiljandi linnawalitfus reildilepingud
jõudnud ja ametikohuste täitmistest ast<jaks tunnistanud.
nud.
Linnawalitsus on mõnede krundi-oma»
Rahwaülikooli loengud
nikkude
rendilepingud tühjaks tunnistanud,
algawad teisipäewal, 20. septembril, üli
sest
et
nad
ei ole mitte õigel ajal oma renti
kooli ruumides. Loenguid poetakse nagu
ära
maksnud,
kruntidele aedasid ümberehi
ulmistel aastatelgi õhtuti kella 7—9; lek
tanud
jne. R. J—s.
torit-eks vn kutsutud ülikooli õppejõud.
Maks 25 m. semester ehk 3 m. loengu peast.
TüütaMalt aeglane telefoniühenduse aud»
el.
mine telefoni keskjaamas.
Tartu linna laenukassa ja
Kellel Wiljandis telefoni teel on tulnud
müügisaal
asju ajada, teab kui palju see toactoa ja,
nõuab, enne kui ta soowitawa ühen» »
on linnawalttsuse uuel korraldusel kella
duse keskjaamast saab. On ta mitme helis- J
10—2 päewäl awattld. —t—'
tamise peale wii-maks ühenduse saanud ja"
Karusell laadaplatsile.
Peale kõnet lahutamise märgu anmrd ning
Tartu linnawalitsus on kellegile ette soowib weel kuhugile teisale helistada, siis
wõtjale wenelasele luba annud 23.—26. wõib ta rahulikult Pool tundi istuda ja
oktoobrini heinaturul karuselli üles seadida. oodata, enne kui teda esimese kõneleja tele
sonist ära lahutatakse. Soowib ta aga
Ajalehtede müügikorraldus
rutem teist kõnet saada ja wähema aja eest
kõlistab, siis wõib ta julge olla, et kolm
Tartus.
kuni neli korda oma esimest kõnelejat weel
jätab. nn mõndagi soowida. Praegu toime, tülitab.
tawad seda suuremast jaolt uulitsatel jooks
Juhtud aga telefoni preilile sellekohase
jad poisikesed, kuna mõnel aknalaual ehk uk
märkuse
tegema, siis saad. wäga ninaka
setrepil ka paigalolew müügikoht on korral
datud, mis aga oma wäljanägemise poolest wastuse, pealegi olla neil wäga valju tööd.
kaugeltki euroopalik ei ole. Linnawalitsus, Jah tõesti on neil wäga palju tööd, sest
WiljandiZ on ju ligi 160 abonoenti
kelle käes on asja korraldamise wõimalus, mõtelge 160 abonoenti, ja selle telefonide
peaks siin mõnesuguseid parandusi ette toot arwu juures soowiwad inimesed weel et
ma.
keskjaama telefoni preili neile rutemast kui
tunni aja jooksul kahe telefoni Peale ühen
Mitmesuguseid proteste külawahe tee.
duse suudaks anda.
de korraldamise asjus
Mere aga juhime siiski Wastawate wõi»
oli Kodijärwe wallanõukogust rohkesti sisse mude tähelepanu selle peale, kes palka ta.
atrtud, millede otsustamine wiimasel koos. hab saada, peab ka korralikult tööd tege
ma. Sol.
olekul aja wähesuse pärn st järgmise peale
edasi lükati, otsustati ainult, et wõrku wõe
tud teed tulewad igal ajal ära teha, kuna
wõrku wõtmata teed igaüks omas' krundis
peab tegema. —t—
«mi»»»»»»»»»»»»»»»»»».

Eelmiste loosimiste eeskujul müüvad kõik pangad üle maa
]?i m m\ 1 liloiäiMiil
. millega igaüks E. V. Võidulaenu
loosimisel 1. oktoobril s. a. võib
võita suuremaid võitusid:

j. n. e. j. n. e.
Kõik võidud makstakse kohe peale loosimist välja,
mahaarwatud riigimaks ja protsendid.
Loosimisele tuleb 1.090.000 marka.
PANKADE NÕUKOGU.

Pühapaewal. 23. sevt. 1923.

Kaja

Pithapäewal, 23. septembril, lell 3.30 pSenml
Suur Psrekvnna stettdus
poote hinnaga: 25—125 ml. Lapsed massilt-. Iga täiskaswanu wõib kaasa
wotta ühe lapse kun, 10 aastani ehk kaks last ühe piletiga.
Kuulsa ahwi „Kons«l'i" wiimanc wäljaaste.
Õhtul punkt kell 8- • Õhtul punkt kell 8i
SUnrsyKraline rtendÄs
suurendatud eeskawa kuulsa ahwi Konsul'iga eesotsas.
Täna maadlewad järgmised paarid:
to«rmoa*>*flä *mti sõiduni kahe wõitmata hiiglase wahel- Sans
2 iSL tl"'°"'°?erFustria) - Ursus Benetski wöitmata t hch '
q *r /Fef.l " Bambula itmam. (Ameerika).
a ru? llmam. (Eest:) Akermaim (raudne preislane).
ltzoola) - Ambrosio de
Maadtuse algus kell 10 õhtul.
Stttn kealed.
Wiljandi turg läinud nädalal.
Turg oli üldse wäga rahwarikas.. Maialt
oli toodud rohkesti igasugu põllusaadusü
Iseäranis rohkesti ott wõid. mille And on
märksa tõusnud.
Nii Maksis kodus wdlmistatud wõi
(laugwõi) 80 —95 mrk. BO
—-85 m. nael, meierei wõi 90 IÖÖ m. n.
Rõõfkpiim 13—14 mrk., hcchupnm 6-7Mrk., kohupiim 20—26 mrk., rõõskkobr 95
—lOO mrk., hapukoor 90—100 mrk. tväp.
Kanamune oli wähe, maksid 14—16 nrrk.
Paar.
Liha oli turul kaunis rohkesti. Sealiha
seawiisi 35—40 mrk., naelaiviisi 40—13
mrk. nael, seapekk 40—50 mvk., searasw 48
kuni 50 mrk., sulatatud rasw 55—60 mrk.,
lopjmchiha (supiks) 10—22 mrk., loomalv
ha (praeks)' 24—27 mrk., wasikaliha 16—20
mrk., lambaliha 21—27 mrk. nael.
4 nadakajed elus põrsad 400 600 mk.
tükk, kune nädälased elus põrsad 1.000
1200 mrk. tükk, põrsad kaks kuud wianad
maksid /1700—1900 tnarka, elnslambad 800
kuni 1000 mrk., eluskanad 70—100 marka.
- Wikja oli turul wähe. Rukkiterad 240
viku)lL,2G m., rtikkijahu 270—306 im puud,
.^rMiM^7^—S..mrk., peenleib. 12—13 mk.,
sepik mrk. nael. Nisuterad 320
360 mrk.; nisujahu 380—400 mrk., nisu
püül 400—150 nirk. puud, sai 16—18 mrk.,
nisuleib 14—15 mrk. nael. Odrad 205
215 mrk., odratangud 300—370 mrk., kae
rad 240—260 mrk. Püüd. , Kaeru oli üldse
wähe, arwatawasti selle tõttu, et kaerapõllud
ähwardawad äpardada.
s«w tulid wärksed punased 330—240 mk.,
walged 245—255 mk. wakk, toobiwiisi 10—
13 mrk. toop, kaalikad 10—12 mrk. tükk,
porgandid s—B mrk. kimp, redised 5—7

mrk kimp, Peedid A-6 mrk. tükk, kurgid 15
kuni 25 m. tükk, sibulad 25—30 m., herne
kaunad 10—12 mrk:, oakaunad 7—B mrk.
toop, lillekapsas 10—13 mrk. pea. peallipsad
20—35 mrk., õit Nad I—s mrk. tükk, toobi
wiisi 18—20 nrrk. toop, pirnid 1 mark tükk.
Pohlad B—lo mrk., tikerberid 20—25 mrk.,
plohmid 35 mrk., kirsid 80—100 mrk., sõst
rad 18 mrk. toop.
Kalatterg: hawid 20—25 mrk., särjed 15
mrk., aywenad 18—20 mrk., latikad 20 mk.
nael, suitsu angerjad wähsmad 23—50 m.
tükk, fiufvemad 70—90 mrk. tükk fnitsu
lvimmäd 10—20 mrk. paar, smts ura imed
6 marka kmnme.
Hematurg: Heinu oli turul üldse roh
kesti. Nisttkljeinad 80—96 mrk., timoth.
75—80 mrk., aasahein 50—65 mrk. puud.
Kasepuu koormast nõuti 600—700 mrk.,
kuused 400—450 mrk., lepad 400 mrk. koo
rem. R. J —s. ,

Nr. 263

?

nade wiisi 14 —l6 nt. sada, toobi wiisi 18
Lihaturu hinnad.
m. toop, oad kaunade wiisi 3 9 nt. kimp,
Tallinnas. Tarws. Wiljandls,
toobiwiisi 13 marka toop.
Septembril.- 13.-16, 10.—15. 8.—14.
JNu> rwilja tnr g: küsitakse
Elusloomade puudahmd:
tulitest 250 280 m. wakk, toobkiviisi s—,
a) nuum. 650—560 m. 520 m,
7 m. toop, porgandid 6 m. kimp, kaalikad' b) keskm. 500—520 „ 320—450 m. '4BO „
c) lahjad 460—480 „ 400 „
8— 20 margani tükk, sibulad 30 nt. toop,
Tapetud loomade pd.hind:
Peedid 10 —lO nt. tükk suuremad, tväikse
a) nuum. 700—800 m. 900 m,
mad 10 —l5 m. kimp, redised 4m. kimp, b) kestm.
600—650 „ 400—850 nt. 800 „
petersellid 50 penni tükk.
c) lahjad 500—550 700 „
EluSwlisikate naelahind:
Marja turg: rikkalik; müügil iga
a) nuuui. 25—28 m. 18, m.
sttgu marju; lvaartkad 40 m., mustikad 35
nt., tikerberid 30 —4O m., pohlad 3 —lO b) keskm. 16 „ 9 —l6 m. 11
Tapetud Ivasilate ul.-hind:
m., ptmased sõstrad 17 m. toop. Ploomid
a)
nuumatud 30—32 m. . 25 nt.
30 m. toop, pirnid 6 m. tükk. Onad too b) keskmised
• 22—28 tn. 12—22 m. 20 m.
bÄviisi 8 —lO m. toop, tüküviisi 50 pennist
Tapetud sigade nl.-hind: (üle 6 pd.)
künr?. 4. margani.
a) nuumatud 41—44 m. 34—46 m. 37 m.
b) keskmised 33—40 tjt. 35 m.
K.ala t ü wõrdlemisi kehw; küsitakse
Tapetud sigade nl.-hind: (alla 6 pd.)
wärsketest — hälvid 22 —2B tn.,
a) nuumatud 41—44 m. 36 nt.
aWvenÄd 16 —lB nt., särjed 14 nt. nael.
b) keskmised 38—40 m. 30—40 m. 34 m.
Suitsetatud kalad: wimnrad 18 —2O m.
Eluspõrsaste nl. -hind:
paar, angerjad 23 —9O m., suitsetatud räi
a) nuumatud: «.
med 6 m. kümme.
b) keskmised 45 m. 27—32 m.
Tapetud põrsaste ul.-hind:
Lihaturg: sealiha sealviisi 36 —37
a)
nuumatud
m. 30—37 m. —.
m. nael, laudadel 40 —5O m., loomaliha b) keskmised 55
36 m. 30—37 nn
19 —25 m., lambaliha naelaiviisi 22 m.
nael, hakkliha 25 m., lväsikaliya 18—25 m.
Kursid.
nael. Kanad 50 100 margani.
Muud toiduained: muna paar
12 —l3 m., lellvai nael 7 73/2 m., saia
nael 16 —23 m., peenleib 13 m., nisuleib
14 m. nael, Vorstid 35 —BO m. nael, odra
tangud 12 m., kruubid 15 m. nael.
Sapiens

Tallinna börse kursisedel.
22. septembril 1923. a.
Walu u t a Tehtud Ostjad Müüjad
1 dollar 3471/2 346. 3471/,
1 naelsterling —1575. 1582.
1 milj. Saksa m. - —.— 3.50
100
Soome mrk. —923. 933.
Wõituru ülewsade.
100 Rootsi krooni —.— 9210. 9260.—
100 Daani kr. —6225. 6325.
10.—15.> sept. 1923. o. on Eestist wõjö
100
Prantsuse fr. —2070. 2100.
wäljaweetud:
100
Soll.
guld. —.— 13610.—13710.
Inglismaale 909 tünni
100 Läti rubla 136. 132.50 136.
Rootsimaale 465 „
100 Tsh.-Slw.kr, —1045. 1075.
Daanimaale "97 „
1 kuld rubla —.—, 170. —.—
Wäljaweoks kõlb. 24
,100 Itaalia liiri —1525. 1575.
100 Helweets. sr. —.— 6175. 6225.
Kollku 1495 tünni
Obligatsioonid:
9.—15. sept. s. a. olid Inglise fiiritl hin E. W. wõidulaen —.— 100.— 113.
nad kindlad ja arwatalvasti saawad need
weel tõusma.
Toimet, saadetud kirjandus.
Kaupade wähenemise kartttsel sügisel, oli
MalailaSte laetu, Elark RnSfell, Tallinna
wiimasel ajal ostjate hulgas elawust mär Eesti Kirjastus-ühisuse kirjastus 1923. 233
gata, kuid nüüd on nõudmine waiksem. lh?., hind? '
Omal jõul edasi. Paul von Giztzck, tõlkinud
Asumaadest hakkab wõid rohkel mõõbitl sis
se tulema alles nowembri lõpu poole. G. E. Luiga. Tallinna Eesti Kirjaswse-ühisuse
kirjasws Noorsoo kirjatvara nr. 64,
Üldse tuli augusti-kuus käesolewal aastal 251
lyk., hind?
wõid sisse 4Q9,209 cwt., kuna samal ktml
Nhwide kaSwandik, Edgar Nice Burragh.
1922. a. 293,722 cwt. ja 1921. a. 248,634 Inglise keelest Linda Luiga, Tallinna Eesti
Kirjastuse-ühisuse kirjasws 1928. 341 lhk.,
cwt. sisse tuli.

Pärnu turg 21. sept.
Maamehi turul rohkesti, liikumine
elaw. '
Heinaturg: turul heinu keskmiselt;
küsitakse ristikheintest 80 —B5 m., metsa
heintest 50 —55 m., .sooheintest 35 —4O
m. puud. ' " ' " "
Piimasaaduste turg: wõrdleNlisi rikkalik; küsitakse lauawõi 85 —9O m.,
köögiwõi 72 —75 m. nael, rõõsk piim 13
m., hapupiim 7 8 marka toop, kohupii
lna nael 8— 9 m., hapukoore toop 65—70
JN., rõõsakoore toop 60 —65 m., juustu
nael 55 —65 tn.
hind?
EeSti wõi järel on hea nõudmine ja no
Wiljaturg wõrdlemrsi Vaene; ruk
kijahu 285 290 m., nisupüül 380 400 teeriti seda 9.—15. sept. s. a. I sort 134 s.
Kirjawastused186 s.; H sort 180 s. 182 s.
marka puud.
kantselei juhataja. Teie kiri nr,
P. K. ..EZtoonia" maksis läinud 10.—15. 1409Riigikogu
Aiawilja turg: wärsked ktrrgid
ei õienda midagi meie toodud sõnumis, ta
7 35 m. tükk, kapsad 18 —23 marka pea, septembrini eksport wõi eest Emk. 112 m. ei tvasta ka triiki seaduse § 11 nõuetele, jääb
lillekapsad 25 —3B m. Pea, herned kau- naelast.
sellepärast awaldmnata.Meriasjanduse Peawalitstts ostab kinnistel wähempat
kunlistel 29. sept. 1923. a. kell 10 hom. 1100—1290 tonni

I Clsaldlikutt ja kMiAOMSLa ainult ! D
| mõnusalt sõidab IQCS SMSSMSiNM onelnabl D
nintf: Best Gardiff dry, large, steam, coal.
Pakkumised, warustatud 20-margalise tempelniargiga,
JjpF kinnipitseeritud ümbrikkudes ära anda Meriasjanduse Peawa
kitsuse kantseleisse künni 29. sept. kell 10 hom. hinnaga fov
Inglise sadam.
Lähemaid teateid saab Meriasjanduse Peawalitsuse kantseleist.
Mereasjanduse PeawalitsuS.
j

M URA
täiesti' törraSolew Ameerika

Lähemaid teateid saab
Contzentra autokunrist Suurtüki uulitsal.
x tnuöxnr'- j

I autokummid® pea! |
H Wabriku esitus ja ladu Eestis; &-J. W TüffiSSü S ÜB. W
Tallinn, Dunkri uul. 4. Tel. 502, 1

algab 1. nowembril s. a. Õpilasteks wõetakse waSlu Z
mõlemift soost isikuid, kes 6°klaSsilise algkooli kursuse SSTSSSTSTSSSaSSCTTS
lõpetanud. Soowiawaldused ühes tunnistuste ärakir
jadega saata Wiru maakounawalitsuse põllumajandus
L«ke waNas
osakonda.
l Kool asub Arkna mõisas 6 wersta Rakwerest.
wõtab „Kaja" „Tea
j Kooli juures oit korter ühisköögiga.
taza" tellfmift wastu herra
Wkvs maskonnawalitfuse
Põl!uNt<z?andue osafond.
Z. Teemant.

S-
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MKZUO TEHTED MRRILMRST.

Miigitvälitsejate inimlikud
kalduwused.
Walitsejad, kuningad ja keisrid, ci ole
muud kui harilikud surelikud, sellepärast on
neil nagu teistelgi harilikkudel surelikkudel
tihti omad iseäralised kalduwused ja soowid,
mida sagedasti wäljaspool kojaringko:wasid
sugugi ei tunta ega wõidagi aimata. Nii
lviibis Nootsi kuningas Adolf Friedrich ise
äralise kirgluse ja Waimuswsega oma wa
badel tundidel treipingi taga. swrl XV
oli suur muusika armastaja. Oskar II oli
luuletaja. Ja praegunegi Nootsi kuningas
on õnnelik kui ta oma tvabu tundisid muru
tõnise wäljal mööda saata saab.
Endine Saksa keiser, Wilhelm 11, ar
mastab aiatööd ja keisrinnat olles saatis ta
tihti omad wabad tunnid aiatöös mööda,
ise puid kastes ja lillepeenre eest hoo
litses. Ka nmid kergemaid töid armastab
Wilhelm II teha, nii lõhub ta ise sagedasti
ahjukütteks puid jne.
Ka juba wanaaja kirjanikud kirjutwvad
tolleaegsete walistejate .erilistest inimlikku
dest kalduwustest, mis tihti õige kentsakad
olid- Nii on Rooma ilmariigi keiser Ncero
oma luuletamise haigusega kõigile tuntud.
Ka kuulus wäepealik Eaesar põdes seda
„haigust". Ühtki pidu ei saadud muidu
mööda saata, ilma et Eaesar poleks etteln
genud koosolijatele oma kirjutatud oodisid
ja draamasid. Neero usttls ka, et tal suu
red muusikalised anded on) mille tõttu ta
sagedasti oma aega kandlemänguga mööda
saatis. Teatakse isegi kõnelda, et Neero ka
suurt Nooma linna põlemist kannelt mängi
deS pealt on waadanud.
Dioncsios noorem, kuulus Sirakuusa
diktaator, armastas wäikseid lapsi õpetada
ja aega nende keskel mõõda saata. Temast
teatakse rääkida, et ta olla igapäew oma
alamate laste keskel teaduse seemet külwata
püüdnud. Ja riigiwalistejana olles ei wõi
nud ta aimatagi, et temal seda oskust enda
eluülewalpidamisÄs tarwitada tuleb! Nii.
juhtus, et hiljem, kui õnn muutus ja Div
nysios riigiwalitseja kohalt kukutati, hakkas
ta kusagil wäikses külas kooliõpetajaks.
Keiser Karl y, kes 1500. aastate ümber
Saksamaa ja Hispaania walistejaks oli, oli
peale suure isewalisteja, weel hea kella
sepp. Kui see imelik mees walitsemistööst
ära wäsis, siis walmistas ta kellasid kusagil
kloostris. Kellasepa töölaua taga olles
unustas ta kõik muu ära. Hiljem jättis
ta aga kellade walmistamste ja hakkas ko
guma wanu ajaloolisi kellasid.
Wiimane Bourbon, Prantsuse kuningas
Ludwig XVI, kes suure Prantstste vAvolut
siooni ajal giljotiinil ära hukati, oli oma
walitsemise ajal suur kirgline käsitööline.
Tema oli wäga osaw puusepp ja tal läks
korda iseäranis hästi igasugu wähemate
majapidamise riistade walmiStämine. Hea
meelega läks ta alati oma töötuppa,, jättes
riigi walitsemise Mirabecm hooleks. Puutöö
ei olnud aga Ludwig XVI kõige armsam
töö; selleks oli lukkude walmistamine. Selle
kallal kulusid tal ära mõnedki õnnelikud sil
mapilgul). Tihti tundis ta tõsist uhkust,
kui ta oma walmistatud lukk korralikult
töötas. Sellest uhkusetundest ei suutnud
aga keegi tema ümberolijatest kunagi aru
saada-

Kaarel IX käis tihti õhtutel Pariisi
uulitsaid mööda jalutamas, ka lihtrahwako
dudes, nende elukorraga tuüvuncmas, selle
peale waatamata, et ta wali ema Maria de
Medici seda heaks ei kiitnud. Lihtrahwa
keskel liikus ta alati ilma ühegi saatjataProsper Merini e<s on mõndagi meeltliigu
tawat kirjutanud sellest rõõmsast ja imcli
kust kuningast.

Ka Ludwig XI oli komme öisel ajal
ümber hulkuda mööda Pariisi uulitsaid ja
põikuulitsaid. Aga tema ci teinud seda
nutte samal Põhjusel, mis Kaarel IX- Ta
oli oma iseloomu poolest äärmiselt kahtlus
taja ja tema sarnaste jalutuskäikude Pea
ülesandeks oli oma alamate mõtete ja ar
wamiste teadasaamine, sest et teda rahwa
seas ei armastatud ja temast suurt luan ei
keetud

Lõpuks nimetame küulsät „Korsika kot
kast" Napoleoni ,kelle suuremaks kireks oli
kaardimäng. Napoleon oli suurel määral
celarwamiste mõju all ja ootas alati suure
äritusega mängu tagajärgesid. Teatakse
rääkida, et tema harilikult suurte lahingute
eel kaarta mängis ja wõidu korral rahuli
kult lahingusse läks.

woünaldawad kindlaks teha, kas walmista
taw lõunasöök ka küllalt maitsew saab. Ku.
na see daam oma hobuse ja tõllaga sõi
dab, siis peab arwama, et ta elukutse rik
kalikku sissetulekut annab.
Keegi teine teenib wihatud mammonat
sellega, et ta daamide ebapassitvcrrd kingi
jala järele ipaenutab.
Pariisis on keegi Honori nimeline isik,
kes oma „w äljatätow e e r i m i s e" os
Paawsti määrused naiste
kusega (s. o. tätoweerimise sälgede Lõrwal
moodide kohta.
damisoga) head ävi teeb. Tema kunst põh
Juba mõnda aega jagatakse kõik paawsti jeneb mingi salaleidtste Peal, mille abil ihu
jutule soowijad naised ooteruumides kahte tätoweerimise jäkgedest täitsa puhastada
järku, ja ainult need naised, kes nõuetawalt Wõib.
Õnneliku leiduse omanikul on salaret
riietatud on, pääsewad püha isa jütüle. Kõik
kergemalt riietatud naised saadetakse tagasi septi awaldamise eest tuhat franki pa
kutüd, kuid mees on ettepaneku lagast lii
ja neid paawst wastu ei wõtaSeni polnud paawsti . kojas kindlaid kanud, seletades, et igapaewane ..praktika"
reegleid naiste riiete kohta olemas. Nüüd temale pklju suuremaid sissetulekuid annab.
Leidub ka neid, keS lõhnaõliivabrikutes
on aga paawst ja kardinaal Matmeggi ha .kui
„lõhnatundjad" hästi maksetawüel koh
kanud täielisi määrusi nüiste riietamise tadÄ teewiwbd.
kohta wäljaaüdma- Kuidas aga nönde uute
See on elukutse, mis inimeselt äärmi
määruste läbiwiimine õnnestab, ei ole weel selt peenetundelist haistmise orgcrane wõi
teada, sest et raske on sundida naisi kandma teiste sõnadega „head nina" nõuab ja mil
pikakäistega ja kõrge kraega 'riideid, kui keni sellepärast igaüks ei küüni.
Pariisi moodirätsepad hoopis wastupidiselt
Inglise kuninganna Aleksandra armsam
määrawad, et naiSterahwas peab lühikese parfüüm, mille unts (7 solotn.) 260 franki
warukatega ja wvimalikult suure kaelawäl maWb, proowitakse enne kõrge m'ajesteedi
kätte minemist 5 elukutselise „haisija" poolt
jalõikega ning.lühikesi kleitisid kandma.
Kitid kuidas wõib naine käia siidisukkis läbi.
Ameerikas on kuulsaks saanud keegt
30-kraadilise külmaga ja kanda ttahfasid
..nmgamisprvsessor",
kelle tarkus selles
kaela ümber 30-kraadi soojuse juures, ol
seisab,
et
ta
sealseid
iludusi
õpetab maga
gugi, et mood seda nõüab. Sellepärast tu
mise ajal ilusat Poosi boi dm a.
leb neil, paawsti arwateS, alluda kardinas
Puudub weel ainult professor, kes iga
lide kolleegiumi otsusele.
suguseid
narrisid ilusalt surema
Paawsti uuemas moõdilehes on awalda õpetaks.
tud naiste riiete kohta järgmine määrus:
warukad peawad kuni käe randmeteni ja
Kui kuu iugammt opHati.
krae kuni lõUanb ulatama. ' peab
Üks lõbus arusaamatus.
kleit ulatama kaugelt allapoole polwi ja
kleit ise peab olema Walmistawd paksust
Ühes Inglise suwituskohaS, kuhu ku
riidest, mis läbi ei paista. Ka ci tohi kleit ningliku perekonna liikmed mõnikord kü
liiga keha ümber olla. Käeiluswsi et tohi laSkäike tegid, Walitses hiljuti suur äre
olla ja kõik sõrmused, wäljaarwatud laula wus. Noor telegraafiprxili oli sõnumi was
tu wõtnud, kus öeldi: „Kknvnganna jõuab
tussõrmused, peawad kõrwale heidetamaPuuder ja muud näowärwid on kõwasti kohale rongiga kell 5.10 min."
Telegramm anti jaamaülemate edasi, kes
keelawd, agu juukseid wõib wärwida, kuigi
sõnllmi wäga külMlt wastu wõttis.
aimllt juukste loomulikku wärwi.
Wäike telegvaafipteili hoidis oma ancktisa
ladust kadedalt ja sosistas tähtsast asijast ai
116-aastane neegrinaine
nutt oma PäreMale sõbrannale, temaltki pü
oma wäimehe toitjana.
halikku tõotust wõtteS, et juttu kuninganna
fttlcfu
üle laialilaotada ei tohi.
'Teimesi osariigi ja peaaegu kogu Amee
Siiski
oli asjast teada saadud ja ron
rika Ühisriikide läänepoolse osa kõige wa
gi
tulekuks
ost kogu alew jaama kogunud,
nem elanik on „tädi" Fännid Baker, 116et
oma
walitsejannat auaival
aaStane neegrinaine- Ta tõotab weel põl
dustega fträsttt lvlltill.
lul ja oma teenistusega, toidab koguni, oma
WKg tuli, rahwas on ärewuses 'aga
wigast wäimeest. „Tädi" Fauni on sündi ükSki reisija ei tule rongilt maha. Ainult
nud Bütgiinia osariigis samal aastal kui konduktor ulatab jaamaülemale ühe Wiä-i
kuulus Ameerika kindral Lee- Ta mäletad -kese kastikese.
weel hästi Henry Elaiti'i, Lincslni, Amee
SÄgus järgmist:
rika-Ühiskiikide esimest presidenti, Andrcw
Tähendatud Mömöülem oli kirgline me
Johansoni ja Andrew JacsöÄi. Fänni on silMWpidaja ning kaststdseS oli mesilas
on juba umbes 100 aastat süür suitsetaja te-küninganna ( -mesilase ema)) uue
ja tubaka imeja, ainult kaks aastat tagasi Mesipuu jaoks. Selle kuninganna tule
soowitas talle arst suitsetamise maha jätta, kiH vligi telegramm teatanud.
Nukrall läks rcchwas laiÄi; neil oli hä
mida ta tegigi. Ta terwisline seisukord on
bi, et nad päris harilikku mesilast sarnasel
weel kaunis hea.
wW olid austaniÜ».
WalMa oznakohns Ameerl
kas.
Ameerikast kirjutatakse:
Hiljuti poodi wihase rahtvahulga poolt,
Ameerika Ühisriikides, Georgia osariigis,
ülesse kaks neegrit, keS. .olid tabatud WalgÄe
naiskerahMste wagtstamise katselt. Me
neist, Garrisi, wedas wihane rahwahulk
wangimajast wälja, umbeS 12 kilomeetrit
eemale lagedale wäljale, kus ta kuuliga
läbi lasti ja teiste, mustanahalistele hir
mutamiseks oksa poodi. Teine, Grin, poodi
iilesse oma ohwri atna all.
MiAega leiba teenitakse.
Kolm neljandikku inimesi suitsctawad
tubakat harjumuse Pärast, kuid on ka neid
üffvkuid, iks suitsetamise enesele eluk ut
seks ja rahateenimiseks on muutnud.
Pariisis sõidab keegi daam majast ma.
jasse ja pakub end teenistusse kui söö k i
de maitseja; tal olla nimelt haruldaselt
hästi wäljaarenenud maitseorgaanid, mis

Järgimööda kümme tundi
wtHelnud.
Hiljuti on Marseille linnas laialisemalt
tuntud wihtlejad omÄckhel wihÄemise
wõistlused toime pannud. Üks tööline oli
wihelnud järgimööda 8 tundi, mille järele
ta lawal peaaegu mmestuZsec langes. Kurd
temp käes ei piismud see rekord kuigi kaua,
sest et juba mõni Päew hiljem saadi tea
da, et üks noor chnietnik olla wihelnud järgi
mööda. 10 tundi ja üks minut. Mees oli
kngik aeg lawal end wihelnud ja ainult
wiiel korral wihtlemist katkestamid, et kii
relt paar klaasi Aut är!a juua.

kenBe") ei meeldi, on täiesti jõuetu ja
peab warem ehk hiljem langema. Nii on
wiimase kuue aasta jooksul, nimelt asutati
eelpool nimetatud sõjawäelised organisatsi
oonid 1917. a. sõjawäe erakonna poolt, 15
ministeeriumi kukutatud.
Barcelonas eneses on sõjawäelaste
wõim ja mõju wäga suur ning seal on nen
de poolt peaaegu iseseifew riigike sisse sea
tud. Siin ignoreeriti nende poolt keskwa
kitsuse korraldusi ja wähe hooliti walitsuse
poolt määratud ametmkklldest.
Nii sai 1919. aaastal Ärrcelona sõja
wäeline kuberner aidaks walitsuse poolt
määratud tsiwiilasjade kuberneri peale,
missuguse tüliküsimuse pärast tsiwiilasja
de kuberneril, tuntud reisiteablasel Montän
jer'il, oli nii palju kodanlist julgust, et ta ei
leppinud selles tüliküsimuses föjawäelasega.
Paar tundi hiljem ilmub Montanjerst juu
re selle wahwa indrali adjutant, jä teatab
temale .... wiimase nimel sõbralikult, et
järgmine rong Madridi läheb minema kell
9 õhtul ja et temale, et Montanjerst ja sa
muti ka politsei-presidendi jaoks selles ron
gis erakupee ttnni on pandud.
Ei idanud siin enam mingisugused pro»
testid ning kaebuse telegrammid mõle
mad olid sunnitud, punkt kell 9 õhtul, lah
kuma Varcelonast.
Ameeriklased Pariisis.
Iseäranis huwitab Ameerika naisi Landru
haud.
Pariis on praegu üleujutatud wälja
maalastest, kellede seas küll ameeriklastel
aukoht on. Pariisi wõõrastemajade ja pan
sioonide pidajad, kes kõik suured dollarite
austajad on, näitawad tihti' ameeriklaste
wastu nii suurt lahkust üles, et ise seal
juures wahest oma isamaalsuse tunded ära
unustawad. See asjaolu sundiski hiljuti
Prantsuse wälismimsteeriümi erikorral
dust Prantsuse asumaade neegrite kaitseks
wäljaandma,
Ameeriklasi wõib Pariisis leida igoA
poolt; mitte ainult linnas tähelepanemise
wäärilisemates kohtades, mitte ainult lõ
bukohtades, waid isegi kohtusaalides, kus
Prantsuse kohtunikud Ameerika, abielupaa
risid, kes parajasti Pariisis läbisõidus on,
lahutawad. Sarnaseid lahutusprotsesse tu
leb õige palju ette. Nii lahutati hiljust, ühe
päewa jooksul 5 Ameerikast sissesõitnud abi
elupaari, kuna kuus abielulahutust doku
mentide puudustel pooleli jäid.
SuureSti huwitab Ameerika naisi Pa
riisis kuulsa naistejapja Landru. haud, mis
asltb Versailles'i lahedal. Seda „tähele
panemiswäärilist" paika käiwad Ameerika
lmised salkkondade wiisi waatamas. Nad
lillesid ja Pärgasid hauale.
Wiimastel nädalatel oli Pariisis hir
mus kuumus. Lõpmallst hulgal hawitati
siis ära jääd ja igasugu.karastawaid jooki
sid. Ainult üks Pariisi lähedal asuw õlle
tehas muretses igäpäew linna umbes 30
tuhat hektoliitrit õkut.
Putukad ilmade ette kuulun
tajad.
Putukad ja üldse loomad on wäga tund
likud ilmamuutuiniste wastu, inimest selles
suhtes kaugele taha jättes. Hea loomade
elu tundja wõib ilmamuutust nende ülespi
damise järele õigelt ette kuulutada. Nii.
näiteks lendawad sitikad ainult ilusal ja
soojal õhtul oma aukudest wälja uut toitu
otsima. On aga ilm tuustne ehk sajab wih
ma, siis ei lahku nad iial oma asukohast;
kana enne külma ilma ajab suled kohewile;
pääsukesed lendawad enne wihma õige ma
dalalt; kuked laulwad enne ilusgt ilma,
ebaharilikul ajal; halwa ilma liginemi
sega katawad sipelgad oma pesade augud
kinni; enne müristamist on toakärbsed ise
äranis tigedad ja tikuwad hammustama;
mesilased enne wihma jälle on harukord
selt õelad, nii et nendega sel ajal ümberkäi
mine wõimata on.

Sõjalise erakonna mõjust ja
wõimust Hispaanias.
Hiljutine Hispaania sõjawäeline rewo
lutsioon sai oma alguse Bärcelonast, mis
senini üheks tugewamaks sõjawäe erakonna
kantsiks on olnud. Juba mõnda aastat on
Madrid täielises ärarippuwuses Barcelo
uast. Walitsus, kelle tegewus sõjawäelis Wäljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja".
tele organisatsioonidele («Juntas de deWastutaw. toimetaja A. Tupits.
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mereasjanduje peawaUtsuse keslla-dus, wäraw nr. 3, suusõnalisel
enampakkumisel 5. oktoobril s. a. kell 10 hommikul
312 õli* ja petrooleumi manti.
> f Lähemaid teateid müümise ülewõib saada mereasjanduse peawa
litsuse keskladu kantseleist, WanaSadama uul. nr. 21.

n9l MMil n «Omi mu

••• • •
i. T. K.
Lutsu uul. nr. 5. UDiljandis
wajab asjatundjat
griitiliiž-prokMffisti

H. Höönberg

toiduainete ostu-miiügi juhatajaks oma peakontoris.
Põhjalik wilumus sise- ja wäljamaa suurkaubanduses
toiduainete alal, samuti ka kolme kohaliku keele mõist
mine nÕuetaw, Inglis keele mõistmine soowitaw.

1-sel oktoobril s. a. kell 13 hommikul saamad Pärnu
sadama kapteni ruumes ära peetud snusõnalised enaAp.
Wnu ZöSkojk. vhes Wolewale ehiluslega.

Pakkumised senise tegewuse kirjelduse ja lähemate
nõudmistega saata Eesti Tarwitajate Keskünisuse sekze- \
tariaati, Estoonia puiestee 15, Tallinnas*

MMWWW lõpulikuks wiWreuiimifeks
12aaSta peale. Pakkumistest osawõtjatel tuleb Pärnu sadaKilfflFÄg *" ma kapteni kassasse 10.000 mk. tagatisena sissemaksta. Lähe.
maid teateid wõib saada Pärnu sadama kaptenilt sa Mere
asjanduse Peawaliksüfest Tallinnas, igal äripäeMal k. 10.14.
Mereasjanduse PeawalitfuS.

29. sept. s. a. kell 10 homm. saab mereasjanduse peawalitsuse
ruumes ärapeetud suusõnalised
Kauban.-ühisus

encimpclKKumiseci
w./>. STMMi

J. LUISK ja K-o.

möljarentimiseks.
Pakkumistest osawõtjatel tu-leb mereasjand. peawalits. kas
sasse 10.000 mk. tagatisena sisse-maksta. Lähemaid teateid wõib
saada mereasjand. peawalits. kant-seleist ja Uue sadama kaptenilt
igal äripäewal kella Mereasjand; peavalitsus.«

Wiljandis, Tartu uul* nr. 10.
Keige eäawaiD ia MlDlni riidekanda oslßKobl en QIOS ja en detail.
Kohale jõudnud uuemad mustrid. Sügise ja talwe
palitu ning ülikonna riiet.
Pruutpaaridele suures wäljawalikus siidi Ja willased
riided. Wahariie (wakstü) igas mustris.
Ehituse naelad mabriku hindadega.

'WD.' Hi
H Tuntud headuses, puhastest kaltsudest walmistatud I
I REpino katusepapp I
1

40-aastase garanteeritud kestwusega on jälle saadawal Hf.
i i võistlemata odawa hinna eest —r 8B
I A*-S. Räpina paberiwabriku I
I ladudes: 1

» »
» »
» » » »
»
*
1 Teatan austatud kaubatarrvltajatels, et olen oma Tartu < >
.< py. õmblusmasina te-äri *'
OH
üle wiinud Aleksandri uul. nr. 2. <>
lj! ' jjhtiast teatan, et olen saanud wäljamaait suurema saadtwfe <
» MStoewer,i<B õmblusmasinaid ::
•<> Need õmblusmasinad ou tehnika wiimane sõna ja kunsttikandus-tõõdeks kõige kohasemad. <

I TARTUS, TALLINNAS, WALGAS ja PÄRNUS, w »

<> Selleparast palun igat õmblusmasina ostjat, mitte enne masinaid kuskilt osta, kui , >
!» Moeaerl" õmblusmasinad on järele waadanud. «»
i> u. 2. jjjljjj U|KQ[H| mi |
> »»»»#** MOllll ttt»
Tallinna RahwaAikool.

Aurujivliste Piimaiaiilusle
sisseseadeid ""ssr-**
ZlmalooWd.Veslsmlia"
kooralahutajaid, aurujõul ja käsitsi.
Lootsi „Ba!fiC" OttCtttutdii'
tllgg piimatalituse sisseseadeid.

% Teaewus Ralzwaülikooljs algab esmaSp. 21. sept
kell 6 (poeglaste gÜKftaastAMi aps S. Kloostri u. 16)
l KäeSolelval pvolaäStal loewad latttftiifcb leftorib:
A. Sp. TalmeWier, kirjan» E. Petesson,
Dr. Otto, D. OrgüsMv ja t. Loengud õhwti kella
Riigi hankete ja tõüwõtete seaduses § 105 ette
6—3. Kuulamismaks 250 mrt. poolaaSWS (sõjamäe
nähtud
ja 21. skp. ärapeetud pakkumiste ümberpakku
lastele maksuta) tuleb juures
mine wõib muutuda sama seaduse § 111 Põhjal pak
(S. Klooftrl- uul. 16 Rahwaülikoolt bllroos V 5-8)
Soowijad oja wõtta keele kursustest rigistreeriau pumisekS seaduses ettenähtud korras, missugune peetakse
ennast büröoS. Awatakse inglis ja saksa ?. kursused. >>iira SadamatehasteS, Meripuiestee 13, kell 10 e. 1.,
peale järgneb ümberpalkumine 2 päewa pärast,
Maks 500 marka poMaskas (tunnid« 3 korba nädalas)
f. o. 27. skp. kell 10 e. l.
Rahwa ülikooli jüWasa M» WMe.
Sadamatehaste watttsns
Nukkicl

raamatupidamise kursuseti pärnas

Zh. Sabroe & Ko. -'5.:..,
ostad weslli.
«ml Zunte & Ko. üa
PiimatalituSte ja külmetuSmajade ehituste plaa.
nid. eelarwed ja sisseseadete eelarwed walmistatakse
asjatundlikult ja korralikult wilunud jõudude juhatusel.
Põllumajanduse Keskühisus
„ESTONIAM
Tallinn, Jaanlnulits 6«

Cand.oec.M.TlMUSK'i

tsn. 96, telefon nr. 160, XTOONI.
28. septembril s. a. kell 10 hom.
müüakse enampakkumisel
SVjawäe kraamiladus, Toompeal, Tallinnas. 1550 pd.
39,5 naela sõjamäele kSlbmata
f aapamäSret.

algaineid 1. oktoobril s. a.
Kursustel õpetakse: raamatupidamist, kauba*
rehkendust, masinal kirjutamist jne.
Ülesanda Pärnus, Supelus uul. 6, kella 2—3 p. L
Müüa täiesti korraiolew

m *ii ii wiMii ofo
Lähemaid teateid saab „KonzenlraM autokuurist, Suurtüki tän.

ssiüonio Min,
Pühapäcwal, 23. septembril

kell pool 3 p. L

Estoon-a kontsertsaal [f
Esmaspäewal, 24. septembril 1923. a. I
Kuulsa tenori j

GGGSSGSSSSGGGGSSGGGGSGGSGSSGSS
| Koba- ]o nõõrlkoapade

liiitri Siiriiin kntsert!
o odav ostukoht Tartus j

C. Millõckeri operett.

.DM lllll"
A. Kitzbergi 4. waat. komöödia^

Algus kell pool 8 õhtul.
EsmaspSewal, 24. sept.

kell pool 8 õhtul.

Kaastegttoad: R. Kitten floloratuur-sopraan). Pianist (
P. Sirota. \
Eeskawas: Aarknd oop „Rigoletto",

J v LINA JSt TÄKKUDE vastuvõtmise koht lõngaks S
Ijy ketramiseks Pärnu A. S. Linatõöstuse vabrikutele. Vahetan lina ja takkude vastu lõugasid. Q

»Nvia pill", ,Mignon" jwm. l
Algus kell pool 8 õhtul. i
kassas. Paasetähed 600—100 margani eelmllllgil Estoonia tsaal |

lj M. MITT Z

r

> .!

O Poe uul. 9, telefon 603, Tartus g
Ehakespeare'i kucknnäng 5 w. ,

8 Teadaanne. 1,

| QQQQQÕQQ6QQQQ6Q^6OQQQQQ6®QQQQS

Eelteave:
TeifipLewal, 25. septembril s.o.

kell pool 3 õhtul j
Olga
tnl«Sht«rs ,
..SIWMIM

. Jaeques Ojfenbachi fantastiline !

ooper 8 waat. j
AIMMM. \

Pllhapäewal, 23. septembril
Lasteetenduseks?

Oliriidest i
B Õpetoõ algab „WAHI" PÕLLU- B
fl ja AIATÖÖ KOOLIS lS.okto- B

wihmakuued,

fl bril. Õpilasteks wõetakse wastu B

mere ja kalameeste I

H isikud, kes sundusliku rahwa- B
B kooli on-lõpetanud ehk wasta- B
B walt selle hariduse on saanud. B

ülikonnad, I

fl Ligemaid teateid saab: „WAHI" I
fl põllutöö kooli juhatajalt; õle Tartu* fl

mitmesugustes suurustes, fl
õliriie kangas, roeekindlad presendid j. n. e. 1

teist korda

IHÜ Eli

Puldanist töökindad, I

Anna Schwabacheri lastemni
nasjntt 7 pildis.

põlled, presendid ja muud. |

Algus kell 3 pciöwal

oabad I
MMI WU
Georg Kaistri näidend 7 pildis
Algus kell pool 8 õhtul.
Kassas müügil abomtemeitt
kaardid täkskaswanute ja laste
esietenduste peale.

Igal näitusel esimene auhind ehk kuldauraha omandatud. §

koolijuhataja
I
[ lijH WIISMja
eiiÕpetajakohad.
vid nM 1
6simene Eestimaa õlfriide roabrik |

Kohasoovijaid palutakse isiklikult tulla B
maak.-koolrvairtSuSSe {Taßhin, Suur Roosi- fl
krantsi tan. 12), tarvilikka dokumenla kaasa fl

L SIHSIWART » Ko.

PLäfetähleds eelmüük igayäew

kella 11—1 e. !. ja s—B Sht.
teaatri kassas.

AMWMck

Tallinn, Pikk uul. 7. Telefon 9-92. |
f-Saapaid=|

—

Pllhapäewal, 23. septembrU s. n

' C«too nia sttmfoontavrkeftri
k nhttfll
Luhatab Re^Kvll.
Solist pr. Helmi Einer (so>
pran) ja hra A. Ethntinsli
(flõte).

Algus lell pool L õhtul.
Pääjetähed 30—100 margani'

1 kodu- ja wäljamaa parematest wabrikutest I
| soowitab odawalt I
» lalauõuda kauplus »
I KllS.Kssmsiwita. I
R Suure Karja uul. nr. 18 kmpl. 4. 1
Laenu panga majas. J

Kõnetraat *frO. U)|l|QndllS frO. 8
13. MetsamartM 1
fa paranetakse I
aurukatlaid, rehepeksumasinaid, sae- ja jahu- S
weskeid ja kõiksugu põilutööriistu ja masinaid 8

urn.
Paides.
Tallinna nul. 13 kõnttr. 63.
Prakt. arst. ja naishaiguste eri
arst. Kõnetunnid B—lo ja
2—3 p. l. Sünnitusabi igalajal

WMiU IMilNüi 19 «»>« 1

| A.-S. I

Utatcrtakse |
raud- ja waskasju, walmistakse wiljakuiwa- D
tuse plekkisid ia kõiksugu masinasõeiasid* 8

Olen tagasi jõndnud
ja jälle roasw wõtmist algannd

kõnetunnid Ma 10—1 ja 4—7
Hambaarst
A. tomie
Kõnetraat 6-67 Narroa mnt. 4.
Maaparanduslaenu, Win.

ja artmakjü ja igasugustes koh
tu asjus

.T(0lf

| MMi iiliõrl M tseinf MMte 1

| Holml. aoaluU io gõcžung tiki-liuWl. I

il «• il I
Hj soowitab ladust mõõdukate hindadega: D

I O-ü. „Dlko 1

korralikult jc^kiirelt

L mm palm konkpist. nspMftl»»- I
Vahetalituse kontor, Harju «.22

50000 OO©©©
Aktsiaseltside, osaühi
suste põhikirju ja igasugu
seid
llplltlM
walmistab korralikult ja
kiirelt wahetaHtuskontor
Harju uul nr. 22.

S lsiöllst. UM Wlill WlllW. vmm I

{ 3gasugn VemiS, Skoorid ai napsid. J

I IWM Mm.gM MMMesW I

jjj Kõige Kõrgem auhind suur Kuid auraga Tal- R

| iil lmvilt. Mit völWg linast iras-1

i| linna Kaubanduse ja tööstuse näitusel 1923. Z
ii Pealadu Wiljandis, Lossi uul. nr. 12. Kõntr.J6. M
W Osakond. Tallinnas, K.-m. „Eestika" S. Karia W
jl Esitus Tartus. Päewa uul. nr. 2. jm

I Mm, fiionwvillid.asfamsticistus I
B Uliiiig. aibeil lliiõr is Platt kWllli. I

j| Saku õlletehase esitus ja ladu. M

QQQQÕQÕQSS
A..j. «Ühiselus Tallinnas, Kitt uni. 42.

